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Företag behöver rätt miljö och goda förutsättningar för att växa och 
utvecklas. De måste ha en god jordmån, skötas om och berikas med näring. 
produktutveckling, effektivisering och förbättringar kommer inte av 
sig själv. Det skapas av kreativa, kunniga och engagerade yrkesmän.

Midway är en god miljö för mindre och medelstora företag. 
Långsiktighet, starka finanser och en decentraliserad organisation 
ger utrymme för tillväxt och initiativ.
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–  rörelseresultat

 Q1:  -21 Mkr 
 Q2:    2 Mkr 
 Q3:    7 Mkr 
 Q4:  12 Mkr

–  två förvärv

 – Cbiz partner AB (www.cbiz.se)
 – FAs Machinery International AB (www.fasconverting.se)

– Goodwill på 83 Mkr motsvarande 13 % av eget kapital

– Nettolåneskulden minskade med 6 Mkr till 86 Mkr motsvarande 14 % av eget kapital

– Den finansiella ställningen är stark – förvärvskapaciteten bedöms till minst 300 Mkr

– styrelsen föreslår en kontantutdelning på 1,00 kr per aktie
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– ur ett aktieägarperspektiv, generera en hög kapitaltillväxt

– Med en decentraliserad organisation bedriva en diversifierad verksamhet 

–  Med låg riskprofil och starkt kassaflöde vara en trygg placering med hög 
direktavkastning

MIdway skall
AFFärsIDÉ

RÖRELSEN
Midway-koncernen består av 13 helägda mindre och medel-
stora företag inom teknik och Handel. Företagen beskrivs 
översiktligt på sidorna 8–13. en mer uttömmande information 
om företagen finns på deras respektive hemsida, webb-
adresserna finns angivna på sidorna 58–59.

utöver verksamheten inom teknik och Handel bedriver Midway 
en aktiv kapitalförvaltning, vilken beskrivs på sidan 13.
Midway har också ägande i de intressebolag som beskrivs på 
sidan 14. även här finns utförligare information att hämta på 
respektive hemsida, webbadresserna finns angivna på  
sidorna 58–59. 

FINANSIELL	STäLLNINg
Den finansiella ställningen är stark. vid utgången av 2009 
uppgick soliditeten till 54 %. Nettolåneskulden har minskat 
till 86 Mkr vilket motsvarar 14 % av eget kapital. Goodwill-
posten, som trots att den genom årets förvärv ökat till 83 
Mkr, motsvarar endast 13 % av eget kapital. koncernens 
förvärsförmåga bedöms uppgå till åtminstone 300 Mkr. 

FÖRVäRVSSTRATEgI
viktiga kriterier vid förvärv är måttlig risknivå och starkt 
kassaflöde. vi har en konservativ syn på och värdering av 
risker vid förvärv. under 2009 genomförde vi två förvärv, 
Cbiz partner AB och FAs Machinery International AB. 

vi har väntat länge på rätt tillfälle, förvärven är de första 
sedan 2005. vår bedömning är att de marknadsmässiga förut-
sättningarna för att göra affärer som är gynnsamma för vår 
långsiktiga vinstutveckling kommer att vara goda även under 
de kommande åren. 

styrelsen har föreslagit en utdelning på 1,00 kr per aktie. 
även efter lämnad utdelning är den finansiella styrkan mycket 
god. resurser, som skall användas både till vidareutveckling 
av befintliga bolag och till förvärv av nya företag. 

AKTIEN
Midway har som policy att lämna hög utdelning. Den ackumu-
lerade utdelningen som aktieägarna erhållit, inklusive årets 
förslag, har sedan Midway noterades 1989 uppgått till 60,87 kr 
per aktie. För att kunna jämföra Midway med övriga aktier så 
använder vi oss av Avkastningsindex (se förklaring på sidan 16). 

Midways målsättning är att ha en kursutveckling som över-
stiger Avkastningsindex. sedan Midway noterades 1989 har 
Avkastningsindex stigit med 592 %  medan Midway stigit 
med hela 2 151 %.
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MIdway  
sTÅR sTadIgT 
PÅ En sTabIl 
gRUnd 

vD HAr OrDet
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–  soliditet 
54 % i koncernen 
64 % i moderbolaget

–  eget kapital på 627 Mkr 
goodwill på 83 Mkr motsvarande endast 13 % av eget kapital

– en stabil ägarbild

– välskötta och stabila dotterbolag

– Ledning med lång och bred erfarenhet



2009	ÅRS	RESuLTAT
under hösten 2008 inträffade det som allmänt kommit att 
kallas för ”finanskrisen”. Den åtföljande negativa inverkan på 
Midways rörelseresultat blev störst under Q4 2008 med ett 
rörelseresultat på -41 Mkr och Q1 2009 med -21 Mkr. samt-
liga kvartal därefter har vi redovisat positiva och successivt 
ökande rörelseresultat. 

uTVEcKLINg	ÖVER	TIDEN:

 2009     2008
 Helår Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

teknikföretag -33 -6 -3 -14 -10 3

Handelsföretag 14 9 3 2 0 -4

kapitalförvaltning 39 13 12 19 -5 -35

Centralt, inkl intressebolag -20 -4 -5 -5 -6 -5

Rörelseresultat	 0	 12	 7	 2	 -21	 -41

Nedgången har parerats med generella kostnadsreduktioner 
och betydande personalminskningar. Fasta kostnader för 
jämförbara enheter har under 2009 minskat med 48 Mkr eller 
13 % medan den totala personalminskningen i jämförbara 
enheter har varit 168 personer eller 16 %.

resultatnivån är lägre än den var innan finanskrisen men vår 
balansräkning och finansiella ställning är fortsatt stark. 

TVÅ	FÖRVäRV	uNDER	2009	–	DE	FÖRSTA	SEDAN	2005
Midway valde under den extrema högkonjunkturen bort möj-
ligheten att kortsiktigt maximera vinsterna. vi tyckte att 
riskerna med att köpa företag under den starka konjunkturen 
var för höga. en av hörnstenarna i vår affärsidé är att Midway-
aktien skall vara en trygg placering. I stället för att driva en 
aggressiv expansions- och förvärvsstrategi valde vi att under 
högkonjunkturen vårda och trimma våra bolag för att stärka våra 
möjligheter att maximera vinst och kapitaltillväxt på lång sikt. 

en för Midway positiv effekt av den försämrade konjunkturen 
är att förutsättningarna för att göra företagsförvärv, som är 
gynnsamma för vår långsiktiga vinstutveckling, har förbättrats. 
under 2009 gjorde vi våra första förvärv sedan 2005.
– den 28 april köpte vi FAs Machinery International AB 
– den 30 april köpte vi Cbiz partner AB.

MIDwAy	HAR	EN	STARK	BALANSRäKNINg	

VäL	RuSTADE	INFÖR	2010	
Med största sannolikhet så har vi det värsta bakom oss. vi 
står väl rustade för tillväxt både ekonomiskt och kapacitets-
mässigt. När efterfrågan på våra produkter och tjänster ökar 
så är våra förutsättningar att möta den med hög effektivitet 
och lönsamhet mycket goda. 

Midway	har	mycket	starka	finansiella	resurser
våra förutsättningar att maximera den långsiktiga framtida 
avkastningen via investeringar och företagsförvärv är 
mycket goda. 

Midways	dotterbolag	är	i	gott	skick
under högkonjunkturen har de trimmats så att de kan bidra 
till Midways långsiktiga maximering av vinster och kapitaltill-
växt. under det gångna året har de, både vad avser bemanning 
och kostnader, anpassats till rådande situation. 

VÅR	FÖRVäRVSSTRATEgI	STÅR	FAST,	
VI	VILL	KÖpA	uTVEcKLINgSBARA	FÖRETAg:

			Välskötta	 			Lönsamma	 			Stabila
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Bedömd förvärvskapacitet minst 300 Mkr

– soliditet på 54 %

– 83 Mkr i goodwill – motsvarar 13 % av eget kapital

– 86 Mkr i nettolåneskuld – motsvarar 14 % av eget kapital
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segmentet Handelsföretag består av företag med handel  
som sin primära verksamhet.

HandElsföRETag
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NettOOMsättNINGsutveCkLING NettOOMsättNING per MArkNAD

56 % sverIGe (381,6 Mkr)

1 % övrIGA (6,4 Mkr)

43 % övrIGA NOrDeN (296,7 Mkr)

NYCkeLtAL 
 2009 2008 2007 2006 2005

Nettoomsättning (Mkr) 685 912 954 1 000 984

rörelseresultat (Mkr) 14 17 39 179 44

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 9 9 17 71 24

Avkastning på sysselsatt kapital exkl reavinster (%) 9 9 17 20 24

Antal anställda  289 326 303 198 232

Nettoinvesteringar (Mkr) 7 8 16 -6 10
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GustAF e BIL

Gustaf e Bil representerar sAAB, Opel, Chevrolet, Mitsubishi, 
subaru och Isuzu. verksamheten, som bedrivs vid fem driftsställen 
med huvud kontor i skövde, omfattar nybils- och begagnatför-
säljning, reservdelar samt service. Omsättningen uppgick till 
282 Mkr (459 Mkr) och rörelseresultatet till 7 Mkr (5 Mkr). 

NOrMANN OLseN

Normann Olsen är ett handelshus, som säljer maskiner för bland 
annat förflyttning av massor, byggnation samt fastighets- och 
vägunderhåll. riktinstrument och utrustning för lantmätning 
säljs genom dotterbolaget Norgeodesi. Genom Normann Olsen 
tilhenger representerar man sävjösläpet och reko trailer på 
den norska marknaden. Omsättningen uppgick till 232 Mkr 
(316 Mkr) och rörelseresultatet till 11 Mkr (21 Mkr).  

www.gustafebil.se

282 Mkr
OMsättNING röreLseresuLtAt

7 Mkr

spOrrONG CBIZ

sporrong säljer behovsanpassade affärslösningar och produkter 
för profilering av verksamheter, förstärkning av varumärken och 
premiering av individer. kunderna utgörs av företag, myndig-
heter, organisationer samt idrottsrörelsen. en stor del av pro-
duktsortimentet tillverkas i egna fabriker i Finland och estland. 
Omsättningen uppgick till 111 Mkr (137 Mkr) och rörelseresultatet 
till -11 Mkr (-9 Mkr).

Cbiz är ett import- och grossistföretag med inriktning på radio-
styrda produkter samt spelrelaterade tillbehör till konsoler och 
pC. Förutom att vara exklusiv distributör på den skandinaviska 
marknaden för bl.a. silverlit, scalextric och saitek arbetar man med 
de egna varumärkerna techtoys och Gametech. Omsättningen 
under perioden maj – december 2009 uppgick till 60 Mkr och 
rörelse resultatet till 7 Mkr. 

www.sporrong.com www.cbiz.se

111 Mkr 60 Mkr
OMsättNING OMsättNING

röreLseresuLtAt

röreLseresuLtAt
-11 Mkr

7 Mkr

232 Mkr
OMsättNING röreLseresuLtAt

11 Mkr

www.nom.no
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TEknIkföRETag     
segmentet teknikföretag består av tillverkande företag.
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NettOOMsättNINGsutveCkLING NettOOMsättNING per MArkNAD

58 % sverIGe (585,7 Mkr)

29 % övrIGA (286,8 Mkr)

13 % övrIGA NOrDeN (131,9 Mkr)

NYCkeLtAL 
  2009 2008 2007 2006 2005

Nettoomsättning (Mkr) 1 004 1 445 1 495 1 358 1087

rörelseresultat (Mkr) -33 89 139 133 77

Avkastning på sysselsatt kapital (%) -3 16 22 25 20

Antal anställda  641 748 737 750 632
Nettoinvesteringar (Mkr) 19 56 48 50 21
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58 % sverIGe (585,7 Mkr)

29 % övrIGA (286,8 Mkr)

13 % övrIGA NOrDeN (131,9 Mkr)

LuNDGreNs – IBs

Lundgrens – IBs är systemleverantör och bygger, på uppdrag, 
maskiner med högt förädlingsvärde. verksamheten är inriktad 
på serieproduktion av bland annat högteknologiska förpacknings-
maskiner. Lundgrens-IBs svarar för hela processen från bearbet-
ning till leverans samt i vissa fall även för installation hos kund. 
en egen kartongresare marknadsförs under varumärket IBs. 
exempel på ytterligare produkter är tråghanteringsmaskiner 
för förpackningsindustrin, deponeringsboxar för kontanthan-
tering, banrenare för tryckeribranschen och maskinutrustning 
för golvtillverkning. Omsättningen uppgick till 112 Mkr (111 Mkr) 
och rörelseresultatet till -8 Mkr (-7 Mkr).

www.lundgrens-mek.se

111 Mkr
OMsättNING

-8 Mkr

08 0809 09

sIGArtH

sigarth utvecklar, tillverkar och marknadsför unika och kund-
anpassade produkter och lösningar till främst radiatorbranschen. 
Bolagets produktprogram består av patenterade upphängnings-
anordningar för radiatorer under varumärket ”Monclac”,  
beklädnader för radiatorer samt ventilationsdon och en viss del 
legotillverkning. sigarth har dotterbolag i tyskland, polen och i 
turkiet. exportandelen uppgick till 85 %. polen och tyskland, 
som är företagets största marknader, svarar för ca 50 % av den 
totala omsättningen. Omsättningen uppgick till 109 Mkr (137 Mkr) 
och rörelseresultatet till -8 Mkr (-1 Mkr).

www.sigarth.se

röreLseresuLtAt

109 Mkr
OMsättNING

röreLseresuLtAt

-8 Mkr

08 0809

ALAB

Alab konstruerar, tillverkar och marknadsför kundorderspecifika 
glasbärande fasadelement, dörrar, fönster, tak och inglasningar, 
inklusive montage, i aluminium och stål. produkterna fyller högt 
ställda krav på funktion och kvalitet. Omsättningen uppgick till 
100 Mkr (122 Mkr) och rörelseresultatet till 11 Mkr (17 Mkr).

HAkI

HAkI är marknadsledande i skandinavien på ställningssystem. 
Haki är ett mycket flexibelt system, som utöver olika typer av 
ställning omfattar, väderskyddet HAkIteC, trapptorn, hissar 
och arbetsplattformar. systemet används inom områdena 
byggnation, infrastruktur, processindustri, varvsindustri och 
offshore.  HAkI verkar genom helägda bolag i sverige, Danmark, 
Norge, england och Frankrike samt ett majoritetsägt bolag i 
ungern. på övriga marknader arbetar man antingen genom 
agenter eller direkt från sverige. Omsättningen uppgick till 279 Mkr 
(487 Mkr) och rörelseresultatet till -15 Mkr (58 Mkr). 

www.alab.com

100 Mkr
OMsättNING röreLseresuLtAt

11 Mkr 279 Mkr
OMsättNING röreLseresuLtAt

-15 Mkr

www.haki.se

08 0808 0809 0909 09

09



12   |   TEknIkföRETag

MIDtrAILer

Midtrailer, som arbetar med tre varumärken, sävsjösläpet, 
reko trailer och kafo trailer, utvecklar, tillverkar, marknadsför 
samt finansierar släpvagnar upp till 3 500 kilos totalvikt. 
Marknadsandelen i sverige för personbilssläp i denna viktklass 
uppgick under 2009 till 14 %. Omsättningen uppgick till 90 Mkr 
(104 Mkr). som en följd av att en stor del av omsättningen säljs 
via leasing klassificeras mycket av intäkterna som finans intäkter. 
resultatet efter finansnetto uppgick till 2,9 Mkr (-1,5 Mkr). 
rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (-4 Mkr).

www.ssiab.se
www.rekotrailer.se

90 Mkr
OMsättNING

-2 Mkr

08 0809

röreLseresuLtAt

08

stANs & press

stans & press legotillverkar kvalificerade komponenter i fram-
förallt små och medelstora serier till svensk verkstadsindustri. 
exempel på stora kunder är volvo, Geesink Norba, Alfa Laval 
och tetra pak. Omsättningen uppgick till 114 Mkr (208 Mkr) 
och rörelseresultatet till -7 Mkr (12 Mkr).

sävsjö träHus

sävsjö trähus tillverkar prefabricerade trähus av hög kvalitet 
med stort inslag av kundanpassning. sverige är den främsta 
marknaden och viss export sker till övriga Norden. Bolaget 
levererade 56 (97) hus under 2009. Omsättningen uppgick till 
83 Mkr (165 Mkr) och rörelseresultatet till -1 Mkr (2 Mkr).

www.stanspress.se

114 Mkr
OMsättNING röreLseresuLtAt

-7 Mkr 83 Mkr
OMsättNING röreLseresuLtAt

-1 Mkr

www.savsjotrahus.se

08 0808 0809 0909 09

09

ONrOx

Onrox utvecklar och tillverkar industriell elektronik. produktionen, 
som omfattar allt från kretskort till kompletta produkter, 
utgörs av både prototyp- och serieproduktion. tillverkningen 
av kretskort görs både med hål- och ytmonteringsteknik. Om-
sättningen uppgick till 84 Mkr (122 Mkr) och rörelseresultatet 
till -5 Mkr (12 Mkr).

www.onrox.se

84 Mkr
OMsättNING röreLseresuLtAt

-5 Mkr
0809 0908



FAs

FAs utvecklar, producerar och marknadsför utrustning för kon-
vertering av plastmaterial till produkter på rulle. FAs har egen 
marknadsorganisation i sverige och usA och arbetar via agenter på 
övriga marknader. Omsättningen under perioden maj – december 
2009 uppgick till 47 Mkr och rörelseresultatet till 2 Mkr.

www.fasconverting.se

47 Mkr
OMsättNING röreLseresuLtAt

2 Mkr
MAj–DeC 09 MAj–DeC 09
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kaPITalföRValTnIng

-45

-60

-30

-15

0

15

30

45

39 Mkr

resuLtAt Av kApItALFörvALtNINGeN  (Mkr)

Handel sker i såväl aktier som derivat 
och målsättningen är att bedriva verk -
samheten med låg risk och begränsat 
kapitalengagemang. styrelsen har 
fattat beslut om en placeringspolicy 
där det dels finns en begränsning för 
hur mycket som får placeras i ett en-
skilt företag dels hur stor den totala 
risken får vara.

resultatet av kapitalförvaltningen uppgick till 39 Mkr 
(-55 Mkr). resultatet är i huvudsak relaterat till utveck-
lingen och aktiviteten på stockholmsbörsen och måste 
bedömas som mindre uthålligt än de resultat som gene-
rerats i rörelsen i övrigt.

resultatet utgörs av nettot av vinster och förluster på 
gjorda affärer samt de eventuella utdelningsintäkter som 
erhållts. resultatet är inte belastat med några kostnader 
för personal, administration eller liknande.

Inget engagemang i ett enskilt företag får vid någon tid-
punkt överstiga 30 Mkr och Midways totala förlustrisk 
(om alla engagemang skulle bli värdelösa) får aldrig över-
stiga 250 Mkr.

04 0605 07 08 09



InTREssEbOlag
Intressebolag är bolag där Midway äger mellan 20 och 50 % av kapitalet eller 
kontrollerar motsvarande andel av rösterna.

*  under året har samtliga utestående aktier i sporrong förvärvats.  
Bolaget redovisas därför som dotterbolag under segmentet Handelsföretag.

BID & Ask 
Asset MANAGeMeNt AB

Bid & Ask administrerar fonden stella Nova med en fondför-
mögenhet på ca 0,7 miljarder kr. Midways ägarandel uppgår till 15 % 
av röster och kapital. Ytterligare 15 % av rösterna kontrolleras 
genom avtal med tibia konsult. Midways resultatandel, efter 
finansnetto uppgick till 0 Mkr (1 Mkr).

0 Mkr
resuLtAtANDeL äGArANDeL

15 %

BYGGNADs AB  
LeNNArt erIkssON

Byggnads AB Lennart eriksson är ett bygg- och fastighetsföre-
tag med byggverksamhet i framförallt kramfors men även i 
närliggande städer som Härnösand och sollefteå. Bolagets 
fastigheter är centralt belägna i kramfors. Midways ägarandel 
uppgår till 50 %. Bolaget omsatte 74 Mkr (87 Mkr). Midways 
resultatandel, efter finansnetto, uppgick till 1 Mkr (1 Mkr).

1 Mkr
resuLtAtANDeL äGArANDeL

50 %

 
OptIOL HOLDING AB

Optiol Holding AB äger och förvaltar fastigheten Höjdrodret 2 
i Malmö. Midways ägarandel uppgår till 50 %. Bolaget omsatte 
2 Mkr (2 Mkr). Midways resultatandel, efter finansnetto, upp-
gick till 0 Mkr (0 Mkr).

0 Mkr
resuLtAtANDeL äGArANDeL

50 %
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www.bidask.se

www.lebygg.com

0809

0908

08 09



vid STANS	&	pRESS har utbildningen inom miljöområdet 
fortsatt. Avfalls- och skrothanteringen har förbättrats och 
antalet kemikalieleverantörer reducerats.

ONROx tillverkningsprocess har en minimal inverkan på miljön. 
Företaget förbrukar lödtenn och flussmedel vilka returneras 
till leverantören för återvinning alternativt skickas till miljö-
återvinningsföretag.
 
LuNDgRENS har genomfört sedvanligt miljöarbete och där-
utöver har en energiplan framtagits.
 
Den 1 januari 2010 gäller skärpta krav på hushållning av 
energi enligt Boverkets Byggregler BBr. För att tillmötesgå 
dessa krav har SäVSjÖ	TRäHuS tagit fram ett, ur klimat- 
och miljösynpunkt, positivt energibesparingspaket och ritat 
och konstruerat nya hus enligt detta paket. 
 
HAKI har ett kontrollprogram för uppfyllande av tillstånd från 
myndigheter vad beträffar den yttre såväl som den inre miljön. 
en fortsatt målmedveten produktutveckling mot lättare 
komponenter, genom bl.a. användande av höghållfast stål, 
medför lägre energiförbrukning och mindre utsläpp. 

vid SIgARTH har investeringar gjorts för att minska företagets 
energianvändning. under året har 30 % av de befintliga lys-
rörsarmaturerna bytts ut. Detta har medfört bättre arbets-
miljö samt en minskning av energiförbrukningen. Arbetet med 
att byta ut lysrörsarmaturen kommer att fortsätta under 2010. 
Beslut har tagits att framtida maskininvesteringar skall vara 
lågenergiförbrukande.

SpORRONg arbetar konsekvent enligt ledningssystem för 
miljö IsO 14001 sedan 2007. under året har bolaget utfört ett 
antal inspektioner av underleverantörer i Asien för att säker-
ställa att leverantörerna uppfyller bolagets krav på miljö- och 
arbets förhållanden. 
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MIljöREdOVIsnIng
Arbetet med miljöförbättrande åtgärder inom koncernen har fortsatt under 2009. 
Nedan följer en kortfattad redogörelse med ett antal exempel från koncernens 
verksamhetsområden.

cBIz är medlem i el-kretsen i sverige och el-retur i Norge och 
tar därmed ansvar för att uttjänta produkter insamlas och 
återvinns enligt gällande lagstiftning.

Den miljömanual som  utarbetats inom guSTAF	E	BIL för att 
dokumentera det systematiska miljöarbetet inom arbetsmiljön 
samt den yttre miljön tillämpas nu i praktiken inom företaget. 
Företaget har som ett övergripande mål att skapa en god arbets-
miljö för alla anställda. risker för ohälsa skall förebyggas.
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MIdway-akTIEn 
Midway-aktien handlas på  NAsDAQ OMx stockholm AB 
(”stockholmsbörsen”) small Cap i börsposter om 200 aktier. 
under 2009 omsattes totalt 2,2 (2,1) miljoner B-aktier i Midway. 
värdet på de omsatta aktierna uppgick till 68,9 Mkr (109,2 Mkr). 
Den genomsnittliga omsättningen av B-aktier uppgick till 8 852 
(8 195) aktier per börsdag, vilket motsvarar 0,3 Mkr (0,4 Mkr).

Avslut skedde 250 (248) av 251 (252) börsdagar. under 
2009 steg B-aktien med 48,7 % medan sIx Generalindex 
steg med med 46,7 %. 

en jämförelse mellan sIx rx Avkastningsindex och Midway-
aktien per 10-01-31 visar att sedan bolaget noterades har 
Midway-aktien stigit med 2 151 % medan Avkastningsindex 
stigit med 592 %.
 
Midways börsvärde per årsskiftet 09/10 uppgick till 874 Mkr 
( 593 Mkr).
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B-Aktien (inkl. utd.) SIX RX Avkastningsindex

FÖRKLARINg	TILL	SIx	Rx	-	AVKASTNINgSINDEx	
kursutvecklingen på en aktie påverkas av nivån på lämnad 
utdelning. en aktie som under en viss tidsperiod lämnar en 
hög utdelning får en sämre kursutveckling än om den över 
samma tidsperiod hade lämnat en lägre utdelning.  
    
      

eftersom olika aktier lämnar olika hög utdelning är det svårt 
att jämföra deras utveckling över tiden. För att kunna jämföra 
utvecklingen mellan aktier med olika utdelning använder man 
sig av sIx rx Avkastningsindex. sIx rx beräknas på samtliga 
aktier noterade på stockholmsbörsens Large-, Mid-, och 
small-Cap listor.
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utDeLNINGsutveCkLING
kr 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

resultat per aktie -0,20 0,68 5,84 11,11 3,73 2,45 0,83 0,42 0,82 2,95

Nettokassaflöde per aktie 0,74 -1,18 5,97 12,39 6,12 5,25 3,80 5,43 0,25 3,15

kontantutdelning 1,00 2,00 5,00 5,00 2,50 1,50 1,25 1,00 0,75 1,00

sakutdelning till bokvärde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 1) 0,00 0,00 0,00 0,00

Summa	lämnad	utdelning 1,00 2,00 5,00 5,00 2,50 1,89 1,25 1,00 0,75 1,00

skillnad mellan marknadsvärde 
och bokvärde på sakutdelning 
respektive försäljning

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,43

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

 
 

0,00

Summa	av	aktieägaren	erhållen	
utdelning

1,00 2,00 5,00 5,00 2,50 2,32 1,25 1,00 0,75 1,00

Lämnad utdelning i %  
av resultat per aktie

 
–

 
294

 
84

 
45

 
67

 
77

 
151

 
238

 
91

 
34

Lämnad utdelning i % av netto-
kassaflöde per aktie

135 – 85 40 41 36 33 18 300 32

eget kapital per aktie 26 27 32 31 23 21 20 21 21 21

1) proforma, per 2004-12-31, efter kompletteringsförvärv av 1 149 262 aktier i sensys traffic AB.

AktIeäGArstruktureN per 2009-12-31
Det institutionella ägandet uppgår till 3,0 % av kapitalet och 0,7 % av rösterna.

Antal aktier % av kapital Antal röster % av rösterna

sten k johnson och bolag 10 585 370 43,2 52 697 270 52,5

jan Bengtsson genom bolag 2 781 592 11,3 24 974 692 24,9

Arvid Martinsson 658 811 2,7 3 889 109 3,9

peter svensson 343 100 1,4 3 431 000 3,4

Fjärde Ap-fonden 314 000 1,3 314 000 0,3

Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 304 408 1,2 304 408 0,3

solid värde AB 235 000 1,0 2 350 000 2,3

Leif Göransson m familj 214 110 0,9 308 736 0,3

västsvenska systembyggen AB 158 000 0,6 158 000 0,2

Annika svensson 115 000 0,5 115 000 0,1

Nordnet pensionsförsäkring AB 111 161 0,5 118 181 0,1

john strandberg 102 435 0,4 808 350 0,8

övriga 8 584 805 35,0 10 986 113 10,9

Summa 24	507	792 100,0 100	454	859 100,0



Midways aktiekapital uppgick per 2009-12-31 till 245 077 920 
kronor fördelat på 24 507 792 aktier varav 8 438 563 A-aktier och 
16 069 229 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 10 kronor. Aktie 
av serie A berättigar till 10 röster och aktie av serie B till 1 röst.

AktIekApItALets utveCkLING
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AktIekApItALets utveCkLING seDAN INtrODuktIONeN pÅ stOCkHOLMsBörseN 1989
transaktion ökning av aktiekapitalet (Mkr) Aktiekapital (Mkr) Antal aktier

1989 – – 54,0 540 000

1991 konvertering 34,6 88,6 886 393

1992 Fondemission 1:1 88,6 177,2 1 772 786

1992 split 2:1 – 177,2 3 545 572

1992 konvertering 14,7 191,9 3 838 217

1993 konvertering 26,0 217,9 4 357 886

1993 split 5:1 – 217,9 21 789 428

1994 Nyemission 7,3 225,2 22 520 272

1994 konvertering 7,0 232,2 23 220 424

1995 konvertering 0,9 233,1 23 314 137

1996 konvertering 9,4 242,5 24 252 236

1997 konvertering 2,0 244,5 24 449 122

1998 konvertering – 244,5 24 450 550

1999 konvertering 0,6 245,1 24 507 792

2000–2009 – – 245,1 24 507 792

Totalt 191,1 245,1 24	507	792

AktIeFörDeLNING
Antal aktier Antal röster

A-aktier 8 438 563 84 385 630

B-aktier 16 069 229 16 069 229

Summa 24	507	792 100	454	859



vINst per AktIe  

Årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.

p/e-tAL  

Börskurs på B-aktien vid årets slut i relation till vinst per aktie.

DIrektAvkAstNING  

Aktieutdelning i procent av börskurs på B-aktien vid årets slut.

BruttOkAssAFLöDe per AktIe  

resultat efter betald skatt med tillägg för avskrivningar i förhållande till 
genomsnittligt antal aktier.

NettOkAssAFLöDe per AktIe

 Bruttokassaflöde med avdrag för nettoinvesteringar i materiella och 
immatriella anläggningstillgångar i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

DeFINItIONer   

MIdway-akTIEn   |   19

AktIeäGArstruktureN
Antalet registrerade aktieägare uppgick per 2009-12-31 till 6 726 st (6 684). 

 
Antal aktier

Antal registrerade  
aktieägare

 
% av alla ägare

äger tillsammans  
antal aktier

 
% av alla aktier

Medeltal per  
aktieägare

1–1 000 5 296 79 1 950 632 8 368

1 101–10 000 1 296 19 3 867 000 16 2 984

10 001–20 000 71 1 1 022 591 4 14 403

20 001– 63 1 17 667 569 72 280 438

Summa 6	726 100 24	507	792 100 3	644

AktIeDAtA
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

resultat per aktie (kr) -0,20 0,68 5,84 11,11 3,73 2,45 0,83 0,42 0,82 2,95

Bruttokassaflöde per aktie (kr) 1,84 1,45 7,63 14,17 7,00 5,78 4,02 6,25 4,10 7,90

Nettokassaflöde per aktie (kr) 0,74 -1,18 5,97 12,39 6,12 5,25 3,80 5,43 0,25 3,15

eget kapital per aktie (kr) 26 27 32 31 23 21 20 21 21 21

Börskurs B-aktie/ 
eget kapital

 
(%)

 
138

 
87

 
198

 
210

 
164

 
116

 
91

 
66

 
62

 
69

Börskurs B-aktie/ 
Bruttokassaflöde

 
(ggr)

 
19,2

 
16,4

 
8,3

 
4,6

 
5,4

 
3,9

 
4,5

 
2,2

 
3,2

 
1,8

Börskurs B-aktie 30/12 (kr) 35,40 23,80 63,50 65,00 37,50 24,10 18,00 13,50 13,10 14,40

p/e-tal (ggr) – 35 11 6 10 10 22 32 16 5

utdelning (kr) 1,00 2,00 5,00 5,00 2,50 2,32 1) 1,25 1,00 0,75 1,00

Direktavkastning (%) 2,8 8,4 7,9 7,7 6,7 9,6 6,9 7,4 5,7 6,9

1) Av utdelningen på 2,32 kr avser kontantutdelningen 1,50 kr, medan 0,82 kr avser marknadsvärdet på utdelade aktier i sensys.
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MIdway HOldIng  
I saMMandRag

resuLtAt Före skAtt 2000–2009 (Mkr)NettOOMsättNING 2000–2009  (Mkr)
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NettOOMsättNING röreLseresuLtAt

Mkr 2009 2008 2007 2009 2008 2007

teknikföretag 1 004 1 444 1 495 -33 89 139

Handelsföretag 685 912 955 14 17 38

kapitalförvaltning – – – 39 -55 24

Centralt, inkl intressebolag – – – -20 -21 -8

Summa	rörelsen 1	689 2	356 2	450 0 30 193

Finansnetto   1 -3 -2

Resultat	före	skatt 	 	 	 1 27 191

Årets skattekostnad     -6 -10 -48

Årets	resultat 	 	 	 -5 17 143
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sOLIDItet 

eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till balansomslutningen.

räNteBärANDe NettOLÅNeskuLD 

räntebärande skulder med avdrag för räntebärande fordringar,  
kortfristiga placeringar och likvida medel.

räNtetäCkNINGsGrAD 

resultat före skatt plus finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader.

skuLDsättNINGsGrAD 

räntebärande skulder i relation till eget kapital.

AvkAstNING pÅ eGet kApItAL 

Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.

sYsseLsAtt kApItAL 

Balansomslutning minskad med kortfristiga ej räntebärande skulder.

AvkAstNING pÅ sYsseLsAtt kApItAL 

resultat före skatt plus finansiella kostnader i relation till genomsnittligt 
sysselsatt kapital.

BruttOkAssAFLöDe 

resultat efter betald skatt med tillägg för avskrivningar

NettOkAssAFLöDe 

Bruttokassaflöde med avdrag för nettoinvesteringar i materiella  
och immateriella anläggningstillgångar.

DeFINItIONer   

NettOOMsättNING per seGMeNtNettOOMsättNING per MArkNAD – kONCerNeN

57,3 % sverIGe (967,3 Mkr)

17,4 % övrIGA (293,2 Mkr)

25,3 % övrIGA NOrDeN (428,6 Mkr) 59,5 % tekNIk (1 004,4 Mkr)

40,5 % HANDeL (684,7 Mkr)

NYCkeLtAL
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Nettoomsättning (Mkr) 1 689 2 356 2 450 2 358 2 071 2 082 1 949 1 945 2 197 2 347

     varav utlandet (%) 43 39 37 39 39 37 34 38 50 49

resultat före skatt (Mkr) 1 27 191 324 127 80 27 28 25 86

Inkomstskatt (Mkr) -6 -10 -48 -51 -35 -20 -7 -18 -5 -14

Minoritetens andel (Mkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat (Mkr) -5 17 143 273 92 60 20 10 20 72

eget kapital (Mkr) 627 671 789 760 562 509 482 504 513 503

räntebärande skulder (Mkr) 180 185 155 203 255 268 370 424 521 546

räntebärande nettolåneskuld (Mkr) 86 92 -69 -66 150 171 280 315 477 497

soliditet (%) 54 55 56 56 45 44 41 39 33 31

skuldsättningsgrad (ggr) 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,1

räntetäckningsgrad (ggr) 1,1 3,0 17,6 29,6 10,0 6,0 2,2 2,0 1,7 3,2

Avkastning på eget kapital (%) neg 2 18 41 17 12 4 2 4 15

Avkastning på 

sysselsatt kapital (%) 1 4 19 34 16 10 5 5 5 10

Bruttokassaflöde (Mkr) 45 36 187 348 172 150 99 153 100 194

Nettoinvesteringar (Mkr) 27 65 41 44 22 13 5 20 94 93

Nettokassaflöde (Mkr) 18 -29 146 304 150 137 94 133 6 101

Antalet anställda 937 1 081 1 047 955 871 870 901 878 1 490 1 692

     varav utlandet 281 301 274 200 187 196 196 204 769 865
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styrelsen och verkställande direktören för Midway Holding AB 
(publ) (556323-2536) får härmed lämna följande redogörelse 
för 2009 års verksamhet. resultaträkningarna, balansräk-
ningarna, kassaflödes- och eget kapitalanalyserna samt redo-
visningsprinciper, riskredovisning och noter utgör en del av 
årsredovisningen. Midway Holding AB är ett dotterbolag till 
tibia konsult AB (556154-8008). tibia konsult AB, som har 
säte i Malmö, äger 41,8 % av kapitalet och 50,3 % av rösterna 
i Midway Holding AB. Midways säte och huvudkontor är 
beläget i Malmö.

VERKSAMHETEN
Bolaget är uppdelat i tre segment – Teknikföretag, Handelsföretag 
och Kapitalförvaltning. För närmare beskrivning av de olika 
segmenten hänvisas till sidorna 8–13 i årsredovisningen. 
Midway-koncernens omsättning för 2009 uppgick till 1 689 Mkr 
(2 356 Mkr). rörelseresultatet uppgick till 0 Mkr (30 Mkr) 
och resultatet före skatt till 1 Mkr (27 Mkr). Omsättning och 
resultat har påverkats negativt av den svaga konjunkturen.

rörelseresultatet för teknikföretag uppgick till -33 Mkr 
(89 Mkr) och för Handelsföretag till 14 Mkr (17 Mkr).

resultatet för kapitalförvaltning, som i huvudsak är relaterat 
till utvecklingen och aktiviteten på stockholmsbörsen, upp-
gick till 39 Mkr (-55 Mkr). 

För moderbolaget uppgick resultatet efter finansnetto till 
-12 Mkr (12 Mkr). soliditeten i moderbolaget uppgick till 
64 % (72 %).

koncernens kostnader för forskning och utveckling hänför 
sig främst till HAkI (framtagande av produkter i höghållfast 
stål och vidareutveckling av produkter för väderskydd) och 
FAs (vidareutveckling av befintliga produkter).

koncernens nettoinvesteringar i maskiner, inventarier och 
byggnader uppgick till 27 Mkr (65 Mkr), medan årets plan-
enliga avskrivningar uppgick till 56 Mkr (56 Mkr). Nettoför-
ändringen i anläggningstillgångar beroende på köp och 
försäljningar av företag uppgick till 32 Mkr (0 Mkr). 

koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljö-
balken i fem svenska dotterbolag. koncernens tillstånds- och 
anmälningspliktiga verksamhet påverkar den yttre miljön 

föRValTnIngsbERÄTTElsE
huvudsakligen genom dotterbolagen Alab, Gustaf e Bil, HAkI, 
sigarth och stans & press. påverkan på den yttre miljön sker 
i huvudsak genom utsläpp i luft, på mark och i vatten.

FINANSIELLA	RISKER	OcH	RISKHANTERINg
Midways finansiella riskhantering beskrivs på sidorna  
37–39 i årsredovisningen.

HäNDELSER	EFTER	BALANSDAgEN	
efter balansdagen har det inte inträffat några väsentliga 
händelser som påverkar koncernens resultat och ställning 
per 2009-12-31.
 
STyRELSEN	OcH	DESS	ARBETE
Midways styrelse består av fem ledamöter, valda av års-
stämman. Bland ledamöterna finns tre personer med anknyt-
ning till Midways största aktieägare samt två, från företags-
ledningen och de största aktieägarna, oberoende ledamöter. 
styrelsens ledamöter har lång och skiftande, såväl svensk 
som internationell, erfarenhet från flera olika verksamheter. 
Ledamöterna representerar såväl teknisk som kommersiell 
kompetens. under 2009 hade styrelsen sex protokollförda 
sammanträden. styrelsen följer verksamheten såväl genom 
styrelsearbetet som genom den månatliga rapporteringen 
och genom informella kontakter mellan styrelsemötena. 

Bolagets revisorer deltar i samband med årsbokslutssamman-
trädet. revisorerna rapporterar då sina iakttagelser från 
årets granskning direkt till styrelsen.

styrelsen arbetar enligt fastställd arbetsordning. styrelsen 
skall hålla fem ordinarie sammanträden per räkenskapsår. 
Därutöver skall styrelsemöten hållas när så erfordras. 

styrelsen skall i första hand ägna sig åt övergripande och lång-
siktiga frågor samt frågor som är av osedvanlig beskaffenhet 
eller av stor betydelse för bolaget eller koncernen. vidare har 
styrelsen att fortlöpande bedöma hur vD uppfyller ansvaret 
för den löpande förvaltningen. 

styrelsens ordförande representerar styrelsen såväl externt 
som internt. Ordföranden leder styrelsens arbete, bevakar att 
styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter i enlighet med lag och 
bolagsordning samt ser till att sammanträden hålls när det behövs. 
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styrelsens ordförande är även utsedd till koncernchef. I denna 
befattning skall han handlägga koncernens långsiktiga strategi-
frågor samt koncernens värdepappersförvaltning. vD ansvarar 
för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar 
som styrelsen meddelar. 

FÖRSLAg	TILL	BESLuT	OM	RIKTLINjER	FÖR		
ERSäTTNINg	OcH	ANDRA	ANSTäLLNINgSVILLKOR	
FÖR	BOLAgSLEDNINgEN		
(Helt	i	överensstämmelse	med	föregående	års	beslut)
styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedan-
stående förslag angående riktlinjer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen. styrelsens förslag 
står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper 
och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande 
befattningshavare, vilka utgörs av koncernchef, vD och finans-
chef. styrelsen har delegerat till Lars Frithiof att förhandla 
ersättning med koncernchefen. styrelsens ordförande för-
handlar ersättning med vD och vD med finanschefen. slutliga 
avtal redovisas för styrelsen.

I bolagsledningen ingår sten k johnson (koncernchef),  
peter svensson (vD) och Leif Göransson (finanschef).

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation 
som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras 
och behållas. kompensationen till bolagsledningen består av 
fast lön, pension samt övriga ersättningar. tillsammans utgör 
dessa delar individens totalkompensation. Den fasta lönen 
skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. 
rörlig lön skall ej utgå.

Bolagsledningen har rätt till pensioner enligt Itp-planen eller 
motsvarande. pensionsåldern är 65 år. samtliga pensioner 
skall vara avgiftsbestämda.

övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga 
och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter 
att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägnings-
bestämmelser. enligt dessa avtal kan anställning vanligen 
upphöra på den anställdes eller bolagets begäran med en 
uppsägningstid av sex till tolv månader. vD har under vissa 
förutsättningar rätt till avgångsersättning motsvarande 24 
månadslöner (med avräkning för vad han under denna tid 
erhåller från annan arbetsgivare).

styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om 
styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda 
skäl som motiverar det.

VALBEREDNINg	OcH	REVISIONSKOMMITTé
valberedningen består av sten k johnson, Annika Bergengren 
och jan Bengtsson. valberedningen skall lämna förslag på val 
av styrelseledamöter samt förslag på arvoden till bolagets 
styrelse. styrelsen har efter prövning valt att inte inrätta en 
särskild revisionskommitté utan att i stället handha dessa 
frågor i styrelsen.

FÖRSLAg	TILL	VINSTDISpOSITION
koncernens disponibla medel enligt upprättad koncernbalans-
räkning uppgår till 376,8 Mkr, av detta utgör årets resultat 
-4,8 Mkr. Någon avsättning till bundna reserver i koncernbolag 
erfordras ej.

TILL	ÅRSSTäMMANS	FÖRFOgANDE		
STÅR	I	MODERBOLAgET:

Balanserad vinst 173 202 081

Årets resultat  -12 225 116

Summa	 160	976	965

 
STyRELSEN	OcH	VERKSTäLLANDE	DIREKTÖREN	FÖRE-
SLÅR	ATT	DESSA	DISpONERAS	pÅ	FÖLjANDE	SäTT:

kontantutdelning 1,00 kr per aktie    24 507 792

Balanseras i ny räkning 136 469 173

Summa	 160	976	965

Den föreslagna utdelningen reducerar koncernens soliditet 
till 53 procent, beräknat per 2009-12-31. soliditeten är mot 
bakgrund av att koncernens verksamhet fortsatt bedrives med 
lönsamhet betryggande. Likviditeten i koncernen bedöms kunna 
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. styrelsens 
uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget 
från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej 
heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som 
anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st (försiktighetsregeln).

24   |   föRValTnIngsbERÄTTElsE
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kONCerNeNs rAppOrt över tOtALresuLtAtet
Not Rörelsens	intäkter	och	kostnader,	Mkr 2009 2008

1 Nettoomsättning 1 688,8 2 356,0

kostnad för sålda varor -1 391,6 -1 902,0

Bruttoresultat 297,2 454,0

Försäljningskostnader -184,6 -212,2

4 Administrationskostnader -143,8 -148,0

Forsknings- och utvecklingskostnader -10,7 -8,9

resultat från försäljning av andelar i koncernföretag 1,5 –

10 resultat från andelar i intresseföretag 1,2 1,8

7A övriga intäkter 46,9 3,8

7B övriga kostnader -7,4 -61,1

1, 2, 3, 4, 7C Rörelseresultat 0,3 29,4

Resultat	från	finansiella	investeringar

6 Finansiella intäkter 10,0 10,6

7 Finansiella kostnader -9,6 -13,5

Resultat	före	skatt 0,7 26,5

21 Inkomstskatt -5,5 -9,8

Årets	resultat -4,8 16,7

kassaflödessäkringar 8,3 -9,7

säkring av nettoinvesteringar 0,6 -2,1

Omräkningsdifferenser 1,1 -0,7

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat – –

Övrigt	totalresultat	för	perioden,	netto	efter	skatt 10,0 -12,5

Summa	totalresultat	för	året 5,2 4,2

Årets	resultat	hänförligt	till:

Moderbolagets aktieägare -4,8 16,7

Summa	totalresultat	för	året	hänförligt	till:

Moderbolagets aktieägare 5,2 4,2

Vinst	per	aktie,	beräknat	på	årets	resultat		
(ingen	utspädningseffekt	föreligger,	beräknat	på	24	507	792	aktier)

	
-0,20

	
0,68

Vinst	per	aktie,	beräknat	på	summa	totalresultat	för	året	
(ingen	utspädningseffekt	föreligger,	beräknat	på	24	507	792	aktier)

	
0,21

	
0,17

Föreslagen	utdelning	per	aktie,	24	507	792	aktier 1,00 2,00

kONCerNeNs eGet kApItAL
Aktiekapital reserver Balanserad vinst summa eget kapital

Eget	kapital	2008-01-01 245,1 8,0 536,4 789,5

summa totalresultat för året -12,5 16,7 4,2

utdelning  -122,5 -122,5

Eget	kapital	2008-12-31 245,1 -4,5 430,6 671,2

Aktiekapital reserver Balanserad vinst summa eget kapital

Eget	kapital	2009-01-01 245,1 -4,5 430,6 671,2

summa totalresultat för året  10,0 -4,8 5,2

utdelning  -49,0 -49,0

Eget	kapital	2009-12-31 245,1 5,5 376,8 627,4
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kONCerNeNs BALANsräkNING
Not Tillgångar,	Mkr 2009-12-31 2008-12-31

Anläggningstillgångar

8 Immateriella	tillgångar

Dataprogramvaror m m 1,8 1,8

Goodwill 83,4 58,5

Summa	immateriella	tillgångar 85,2 60,3

8 Materiella	anläggningstillgångar

Byggnader och mark 182,4 190,9

Maskiner och andra tekniska anläggningar 62,2 61,0

Inventarier, verktyg och installationer 99,4 107,8

pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar 2,0 10,8

Summa	materiella	anläggningstillgångar 346,0 370,5

Finansiella	anläggningstillgångar	

10 Andelar i intresseföretag 14,2 13,4

Fordringar hos intresseföretag 1,5 1,6

11 Andra långfristiga värdepappersinnehav 30,6 33,7

Andra långfristiga fordringar  2,7 3,6

Summa	finansiella	anläggningstillgångar 49,0 52,3

Summa	anläggningstillgångar 480,2 483,1

Omsättningstillgångar

Varulager	m.m		

råvaror och förnödenheter  97,2 107,0

varor under tillverkning  34,7 40,5

Färdiga varor och handelsvaror  192,1 218,5

pågående arbete för annans räkning  2,7 2,4

Förskott till leverantörer 2,7 1,1

Summa	varulager 329,4 369,5

Kortfristiga	fordringar

13 kundfordringar 212,4 246,5

skattefordringar 10,8 8,4

övriga fordringar 15,8 11,6

14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25,9 25,1

Summa	kortfristiga	fordringar 264,9 291,6

13A Kortfristiga	placeringar 0,9 1,8

12 Likvida	medel 92,6 79,0

Summa	omsättningstillgångar 687,8 741,9

Summa	tillgångar 1	168,0 1	225,0
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kONCerNeNs BALANsräkNING
Not Eget	kapital	och	skulder, Mkr 2009-12-31 2008-12-31

kapital och reserver som kan hänföras till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 245,1 245,1

reserver 5,5 -4,5

Balanserad vinst 376,8 430,6

Summa	eget	kapital 627,4 671,2

16, 17 Långfristiga	skulder

16, 17 skulder till kreditinstitut 40,0 32,7

övriga skulder  16,0 1,8

15 Avsättningar 48,3 46,9

21 uppskjutna skatteskulder 34,1 25,2

Summa	långfristiga	skulder 138,4 106,6

Kortfristiga	skulder

16, 17 skulder till kreditinstitut 139,7 153,0

Förskott från kunder 17,6 11,4

Leverantörsskulder 104,5 88,3

skatteskulder  3,5 8,4

13B Derivatinstrument 16,6 52,4

övriga skulder 43,1 39,4

19 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 77,2 94,3

Summa	kortfristiga	skulder 402,2 447,2

Summa	eget	kapital	och	skulder 1	168,0 1	225,0

18 Ställda	säkerheter 177,1 213,6

20 Eventualförpliktelser 6,5 12,8
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kONCerNeNs kAssAFLöDesANALYs
Not Mkr 2009 2008

Resultat	från	den	löpande	verksamheten

resultat före skatt 0,7 26,5

justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1,0 -4,0

Avskrivningar 55,5 55,9

Betald skatt -12,4 -46,9

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	före	förändring	av	rörelsekapital 44,8 31,5

Förändring	av	rörelsekapital

Förändring av varulager 76,7 -2,4

Förändring av kortfristiga fordringar 62,1 65,8

Förändring av kortfristiga skulder -63,6 -66,2

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten 120,0 28,7

Investeringsverksamheten

Investeringar i anläggningstillgångar -57,5 -84,7

sålda anläggningstillgångar 31,0 22,3

24 Investeringar i dotterbolag -46,8 -1,5

uttag ur intressebolag 0,3 1,1

Nettoinvestering i aktier och övriga värdepapper 3,6 92,5

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten -69,4 29,7

Finansieringsverksamheten

upptagna lån 25,5 -1,4

Betald utdelning -49,0 -122,5

Förändring av kortfristiga skulder -13,5 28,5

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten -37,0 -95,4

Årets	kassaflöde 13,6 -37,0

Likvida medel vid årets början 79,0 116,4

valutaeffekter 0,0 -0,4

Likvida	medel	vid	periodens	slut 92,6 79,0

Tilläggsupplysning

under perioden betald ränta 8,2 12,9

under perioden erhållen ränta 10,0 10,6

Specifikation	av	poster	som	ej	ingår	i	kassaflödet

Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 -0,6

resultat från andelar i intressebolag -1,2 -1,8

Nedskrivning av andelar i långfristiga värdepappersinnehav 1,2 0,0

Förändring av avsättningar 1,0 -1,6

1,0 -4,0
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MODerBOLAGets resuLtAträkNING
Not Rörelsens	intäkter	och	kostnader,	Mkr 2009 2008

4 Administrationskostnader -16,4 -16,7

övriga rörelseintäkter 42,7 5,1

övriga rörelsekostnader – -49,6

Rörelseresultat 26,3 -61,2

Resultat	från	finansiella	investeringar

5 resultat från andelar i koncernföretag -37,1 82,4

resultat från andelar i intresseföretag 4,4 1,1

7 resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar -1,2 –

6 ränteintäkter och liknande resultatposter 10,4 11,1

7 räntekostnader och liknande resultatposter -14,6 -21,7

Resultat	efter	finansiella	poster -11,8 11,7

21 skatt på årets resultat -0,5 2,5

Årets	resultat -12,3 14,2

MODerBOLAGets eGet kApItAL
Aktiekapital reservfond Fria reserver summa

Eget	kapital	2008-01-01 245,1 52,4 330,6 628,1

utdelning – – -122,5 -122,5

Årets resultat – – 14,2 14,2

Eget	kapital	2008-12-31 245,1 52,4 222,3 519,8

Aktiekapital reservfond Fria reserver summa

Eget	kapital	2009-01-01 245,1 52,4 222,3 519,8

utdelning – – -49,0 -49,0

Årets resultat – – -12,3 -12,3

Eget	kapital	2009-12-31 245,1 52,4 161,0 458,5
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MODerBOLAGets BALANsräkNING
Not Tillgångar,	Mkr  2009-12-31  2008-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella och finansiella anläggningstillgångar  

9 Andelar i koncernföretag 564,1 496,9

10 Andelar i intresseföretag 4,5 4,5

uppskjuten skattefordran 18,1 18,6

Fordringar hos intresseföretag 1,4 1,6

11 Andra långfristiga värdepappersinnehav 19,3 20,4

Summa	finansiella	anläggningstillgångar 607,4 542,0

Summa	anläggningstillgångar 607,4 542,0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga	fordringar

Fordringar hos koncernföretag 150,4 210,9

övriga fordringar 0,1 0,3

skattefordringar 3,8 4,9

14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,5 0,6

Summa	kortfristiga	fordringar 154,8 216,7

13A Kortfristiga	placeringar 0,9 1,8

12 Kassa	och	bank 22,9 20,1

Summa	omsättningstillgångar 178,6 238,6

Summa	tillgångar 786,0 780,6

Eget	kapital	och	skulder, Mkr  2009-12-31  2008-12-31

22 Eget	kapital

Bundet	eget	kapital

Aktiekapital   24.507.792 aktier à 10 kr 245,1 245,1

reservfond 52,4 52,4

Summa	bundet	eget	kapital 297,5 297,5

Fritt	eget	kapital

Balanserad vinst 173,3 208,1

Årets resultat -12,3 14,2

Summa	fritt	eget	kapital 161,0 222,3

Summa	eget	kapital 458,5 519,8

Obeskattade	reserver 57,5 57,5

Långfristiga	skulder

övriga skulder  15,6 –

Summa	långfristiga	skulder 15,6 –

Kortfristiga	skulder

16, 17 skulder till kreditinstitut 123,8 130,1

skulder till koncernföretag 104,6 24,0

13B Derivatinstrument 14,6 41,8

övriga skulder 8,3 2,9

19 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3,1 4,5

Summa	kortfristiga	skulder 254,4 203,3

Summa	eget	kapital	och	skulder 786,0 780,6

18 Ställda	säkerheter 0,7 –

20 Eventualförpliktelser 36,2 35,2
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MODerBOLAGets kAssAFLöDesANALYs
Mkr 2009 2008

Resultat	från	den	löpande	verksamheten

resultat efter finansiella poster -11,8 11,7

Betald skatt 1,1 -23,8

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	före	förändring	av	rörelsekapital -10,7 -12,1

Förändring	av	rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar 60,8 -19,4

Förändring av kortfristiga skulder 51,1 57,5

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten 101,2 26,0

Investeringsverksamheten

Nettoinvestering i aktier och övriga värdepapper -50,7 86,9

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten -50,7 86,9

Finansieringsverksamheten

Betald utdelning -49,0 -122,5

Förändring av långfristiga fordringar 1,3 0,2

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten -32,1 -122,3

Årets	kassaflöde 2,8 -9,4

Likvida medel vid årets början 20,1 29,5

Likvida	medel	vid	periodens	slut 22,9 20,1

Tilläggsupplysningar

under perioden betald ränta uppgår till 14,4 21,2

under perioden erhållen ränta uppgår till 10,4 11,1



Midway Holding AB (publ) (556323-2536) – noterat på 
stockholmsbörsen – är ett dotterbolag till tibia konsult AB 
(556154-8008). tibia konsult AB, som har sitt säte i Malmö, 
äger 41,8 % av kapitalet och 50,3 % av rösterna i Midway 
Holding AB. Midways säte och huvudkontor är beläget i Malmö. 
Midway-koncernen består i huvudsak av 13 helägda mindre 
och medelstora företag. verksamheten är uppdelad i tre seg-
ment, teknikföretag, Handelsföretag och kapitalförvaltning.

Denna koncernredovisning har den 8 mars 2010 godkänts av 
styrelsen för offentliggörande.

koncernredovisningen för Midway Holding-koncernen har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, rFr 1.2 
(kompletterande redovisningsregler för koncerner) och Interna-
tional Financial reporting standards (IFrs) sådana de antagits 
av eu. Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor 
som också är rapporteringsvalutan för såväl moderbolaget som 
koncernen. koncernredovisningen är upprättad enligt anskaff-
ningsvärdemetoden förutom vad beträffar vissa finansiella 
tillgångar och skulder, vilka värderas till verkligt värde. Finan-
siella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde  
består av derivatinstrument, finansiella tillgångar klassificerade 
som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resul-
taträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas.

koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de bolag 
som direkt eller indirekt innehas till mer än 50 % av röstvärdet 
eller där Midway på annat sätt utövar bestämmande inflytande. 
Detta innebär att Midway direkt eller indirekt har rätten att 
utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som 
vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än 
hälften av rösträtterna. Förvärvade bolag ingår i koncernens 
redovisning från och med förvärvstidpunkten. Avyttrade 
bolag medräknas till och med avyttringstidpunkten.

NyA	OcH	äNDRADE	STANDARDER	SOM	TILLäMpAS	
AV	KONcERNEN
koncernen har tillämpat följande nya och ändrade IFrs från 
1 januari 2009:

REdOVIsnIngsPRIncIPER  
OcH RIskREdOVIsnIng

IFRS	7 (ändring) ”Finansiella instrument – upplysningar” – gäller 
från 1 januari 2009. ändringen kräver utökade upplysningar om 
värdering till verkligt värde och likviditetsrisk. I synnerhet kräver 
ändringen upplysning om värdering till verkligt värde per nivå i en 
värderingshierarki. eftersom denna ändring endast medför ytter-
ligare upplysningar, har den ingen påverkan på resultat per aktie.

IAS	1 (omarbetad), ”utformning av finansiella rapporter” 
(gäller från 1 januari 2009). Den omarbetade standarden 
förbjuder presentation av intäkts- och kostnadsposter (dvs. 
förändringar i eget kapital som inte avser transaktioner med 
aktieägare) i rapporten över förändringar i eget kapital utan 
kräver att ”förändringar i eget kapital som inte avser trans-
aktioner med aktieägare” redovisas skilt från förändringar i 
eget kapital som avser transaktioner med aktieägare i en 
rapport över totalresultat. koncernen presenterar därför 
alla ägarrelaterade förändringar i eget kapital i rapporten 
”koncernens eget kapital” (sidan 25) medan alla förändringar 
i eget kapital som inte avser transaktioner med aktieägare 
redovisas i ”koncernens rapport över totalresultatet” (sidan 
25). jämförande information har räknats om, så att den 
överensstämmer med den omarbetade standarden. efter-
som denna ändring av redovisningsprincip endast påverkar pre-
sentationen, har den ingen inverkan på resultat per aktie.

IFRS	2 (ändring), ”Aktierelaterade ersättningar” (gäller från den 
1 januari 2009). Den ändrade standarden behandlar intjänings-
villkor och indragningar. Den klargör att intjäningsvillkor endast är 
tjänstgöringsvillkor och prestationsvillkor. övriga inslag i aktie-
relaterade ersättningar utgör så kallade ”non-vesting conditions” 
(villkor som inte är definierade som intjäningsvillkor). Dessa  
inslag ska beaktas när det verkliga värdet per tilldelningsdagen 
fastställs för transaktioner med anställda och andra som till-
handahåller liknande tjänster. De påverkar däremot inte antalet 
optioner som förväntas bli intjänade eller värderingen av dessa 
efter tilldelningsdagen. Alla indragningar, oavsett om de görs av 
företaget eller andra parter, ska behandlas på samma sätt i redo-
visningen. koncernen tillämpar IFrs 2 (ändring) från den 1 januari 
2009, men den har inte någon inverkan på koncernens finansiella 
rapporter, då det ej finns aktierelaterade ersättningar.

Alla belopp i Mkr om ej annat framgår av texten
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REdOVIsnIngsPRIncIPER  
OcH RIskREdOVIsnIng

IAS	23 (ändring), koncernen aktiverar lånekostnader som är 
direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en 
tillgång som det tar en betydande tid i anspråk att färdigställa 
för användning eller försäljning, som en del av anskaffnings-
värdet för tillgången, i de fall den första tidpunkten för aktive-
ring är den 1 januari 2009 eller senare. tidigare har koncernen 
omedelbart kostnadsfört alla lånekostnader. Denna ändring av 
redovisningsprincip är en följd av tillämpning av övergångs-
bestämmelserna i IAs 23, Lånekostnader (2007). jämförande 
information har därmed inte räknats om. ändringen av redovis-
ningsprincip har ingen inverkan på resultat per aktie.

STANDARDER,	äNDRINgAR	OcH	TOLKNINgAR	AV	
BEFINTLIgA	STANDARDER	DäR	äNDRINgEN	äNNu	
INTE	HAR	TRäTT	I	KRAFT	OcH	INTE	HAR	TILLäMpATS	
I	FÖRTID	AV	KONcERNEN:
Följande standarder och tolkningar av befintliga standarder 
har publicerats och är obligatoriska för koncernens redovisning 
för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2010 eller senare, 
men har inte tillämpats i förtid:

IFRIc	17, ”Distribution of non-cash assets to owners” (gäller 
för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare). tolkningen 
är en del av IAsBs årliga förbättringsprojekt som publicerades 
i april 2009. Denna tolkning ger vägledning om redovisning av 
överenskommelser enligt vilka ett företag delar ut saktill-
gångar till aktieägarna. en ändring har också gjorts i IFrs 5 
där det krävs att tillgångarna klassificeras som innehav för 
utdelning endast om de är tillgängliga för utdelning i sitt 
nuvarande skick och utdelningen är mycket sannolik. koncernen 
kommer att tillämpa IFrIC 17 från 1 januari 2010, men den 
förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på koncernens 
finansiella rapporter.

IAS	27 (ändring), ”koncernredovisning och separata finan-
siella rapporter” (gäller från 1 juli 2009). Den omarbetade 
standarden kräver att effekterna av alla transaktioner med 
innehavare utan bestämmande inflytande redovisas i eget 
kapital om de inte medför någon ändring i det bestämmande 
inflytandet och dessa transaktioner ger inte längre upphov 
till goodwill eller vinster och förluster. standarden anger 
också att när ett moderföretag mister det bestämmande in-
flytandet ska eventuell kvarvarande andel omvärderas till 
verkligt värde och en vinst eller förlust redovisas i resultat-
räkningen. koncernen kommer att tillämpa IAs 27 (ändring) 
framåtriktat för transaktioner med innehavare utan bestäm-
mande inflytande från den 1 januari 2010.

IFRS	3 (omarbetad), ”rörelseförvärv” (gäller från 1 juli 2009). 
Den omarbetade standarden fortsätter att föreskriva att 
förvärvsmetoden tillämpas för rörelseförvärv men med några 
väsentliga ändringar. exempelvis redovisas alla betalningar 
för att köpa en verksamhet till verkligt värde på förvärvsdagen, 
medan efterföljande villkorade betalningar klassificeras som 
skulder som därefter omvärderas via resultaträkningen. Inne-
hav utan bestämmande inflytande i den förvärvade rörelsen 
kan valfritt för varje förvärv värderas antingen till verkligt 
värde eller till den proportionella andel av den förvärvade 
rörelsens nettotillgångar, som innehas av innehavare utan 
bestämmande inflytande. Alla transaktionskostnader avseende 
förvärv ska kostnadsföras. koncernen kommer att tillämpa 
IFrs 3 (omarbetade) framåtriktat för alla rörelseförvärv 
från den 1 januari 2010.

IAS	38 (ändring), ”Immateriella tillgångar”. ändringen är en 
del av IAsBs årliga förbättringsprojekt som publicerades i 
april 2009 och koncernen kommer att tillämpa IAs 38
(ändring) från samma tidpunkt som IFrs 3 (omarbetad) till-
lämpas. ändringen ger förtydliganden vid värdering till verkligt 
värde av en immateriell tillgång som förvärvats i ett rörelse-
förvärv. enligt ändringen får immateriella tillgångar grupperas 
och behandlas som en tillgång om tillgångarna har liknande 
nyttjandeperioder. ändringen kommer inte att ha någon väsentlig 
inverkan på koncernens finansiella rapporter.

IFRS	5 (ändring), ”Anläggningstillgångar som innehas för 
försäljning och avvecklade verksamheter”. ändringen är en 
del av IAsBs årliga förbättringsprojekt som publicerades i 
april 2009. ändringen klargör att IFrs 5 specificerar de 
upplysningskrav som finns för anläggningstillgångar (eller 
avyttringsgrupper) som klassificerats som anläggningstill-
gångar som innehas för försäljning eller avvecklade verk-
samheter. Den klargör också att det allmänna kravet i IAs 1 
fortfarande gäller, särskilt punkt 15 (att ge en rättvisande 
bild) och punkt 125 (källor till osäkerhet i uppskattningar). 
koncernen kommer att tillämpa IFrs 5 (ändring) från 1 januari 
2010. ändringen förväntas inte ha någon väsentlig inverkan 
på koncernens finansiella rapporter.

IAS	1 (ändring), ”utformning av finansiella rapporter”. ändringen 
är en del av IAsBs årliga förbättringsprojekt som publicerades 
i april 2009. ändringen klargör att den potentiella regleringen 
av en skuld genom emission av aktier inte är relevant för 
dess klassificering som kort- eller långfristig. Genom en för-
ändring i definitionen av kortfristig skuld, tillåter ändringen 
att en skuld klassificeras som långfristig (under förutsättning 
att företaget har en ovillkorlig rätt att skjuta upp regleringen 
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genom överföring av kontanta medel eller andra tillgångar 
under minst 12 månader efter räkenskapsårets slut) trots 
att motparten när som helst kan kräva reglering med aktier. 
koncernen kommer att tillämpa IAs 1 (ändring) från 1 januari 
2010. Den förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på 
koncernens finansiella rapporter.

IAS	17 (ändring), klassificering av leasingavtal avseende 
byggnader och mark. särskild vägledning avseende klassifi-
cering av leasingavtal för mark har tagits bort för att elimi-
nera inkonsekvens med den allmänna vägledningen avseende 
klassificering av leasingavtal. till följd av detta ska leasing-
avtal för mark klassificeras antingen som finansiell eller 
operationell leasing utifrån de allmänna principerna i IAs 17.

IFRS	2 (ändring), “Group cash-settled and share based payment 
transactions”. ändringen medför att IFrIC 8 “tillämpnings-
område för IFrs 2” och IFrIC 11 “ IFrs 2 - transaktioner med 
egna aktier, även koncerninterna” inarbetas i standarden. 
Den tidigare vägledningen i IFrIC 11 kompletteras dessutom 
beträffande klassificering av koncerninterna transaktioner, 
vilket inte behandlas i tolkningen. Denna nya vägledning väntas 
inte ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella 
rapporter.

Följande redovisningsprinciper kommer att träda i kraft men 
bedöms inte få någon väsentlig påverkan på  kommande års-
redovisning: IFrIC 9 Ny bedömning av inbäddade derivat och 
IAs 39, IFrIC 18 överföring av tillgångar från kunder, IAs 7 
klassificering av kostnader för ej redovisade tillgångar, IAs 18 
Att fastställa om ett företag agerar som huvudman eller ombud.  
IAs 36 redovisningsenhet för prövning av nedskrivningsbehov 
av goodwill, IFrIC 16 säkring av en nettoinvestering i utlands-
verksamhet. 

OMRäKNINg	AV	uTLäNDSK	VALuTA
(a)	Funktionell	valuta	och	rapportvaluta
poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika en-
heterna i koncernen är värderade i den valuta som används i 
den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen 
är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen 
används sek, som är moderbolagets funktionella valuta och 
rapportvaluta.

(b)	Transaktioner	och	balansposter
transaktioner i utländsk valuta omräknas till sek enligt de 
valutakurser som gäller på transaktionsdagen. valutakurs-
vinster och -förluster som uppkommer vid betalning av sådana 
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och 

skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
resultaträkningen. 

Omräkningsdifferenser för icke-monetära poster, såsom aktier 
som värderas till verkligt värde via resultaträkningen, redo-
visas som en del av verkligt värde-vinst/-förlust.

(c)	Koncernföretag
resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som 
har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas 
till koncernens rapportvaluta enligt följande:  
–  tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna 

omräknas till balansdagskurs. 
–  intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna 

omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida inte denna 
genomsnittliga kurs inte är en rimlig approximation av den 
ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transak-
tionsdagen, i vilket fall intäkter och kostnader omräknas 
per transaktionsdagen), och 

–  alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt 
totalresultat.

DOTTERFÖRETAg
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens 
förvärv av dotterföretag. Anskaffningskostnaden för ett 
förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats 
som ersättning, emitterade egenkapitalinstrument och upp-
komna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus 
kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifier-
bara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventual-
förpliktelser i ett företagsförvärv värderas inledningsvis till 
verkliga värden på förvärvsdagen oavsett omfattning på 
eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av 
skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet 
på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotill-
gångar redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden 
understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets 
nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultat-
räkningen.

INTRESSEBOLAg
Med intressebolag avses bolag där koncernen äger mellan 
20 och 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande 
inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. 
Intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Detta 
innebär att koncernens andel av bolagets resultat ingår i 
koncernens resultaträkning.
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INTäKTSREDOVISNINg
Intäkter vid försäljning av varor redovisas när alla väsentliga 
risker och rättigheter som är förknippade med äganderätten 
övergått till köparen, vilket normalt inträffar vid leverans. 
Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och 
tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter 
eliminering av koncernintern försäljning.

utöver försäljning av varor förekommer uthyrning av ställnings-
material och maskiner, främst till byggnads- och anläggnings-
industrin. Dessa intäkter redovisas i den period under vilken 
uthyrningen äger rum. Intäkter från fastighetsuthyrning redo-
visas som övriga rörelseintäkter i den period till vilka de 
hänför sig.

LEASINg
Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som 
finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger 
då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade 
med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. 
I annat fall klassificeras leasingavtalen som operationella.

uTVEcKLINgSuTgIFTER
utgifter för produktanpassningar belastar rörelseresultatet 
löpande och redovisas som Forsknings- och utvecklingskost-
nader i resultaträkningen. Inga utgifter för utveckling har klassi-
ficerats som immateriell tillgång då kriterierna för aktivering 
ej uppfyllts.

LÅNEKOSTNADER
Lånekostnader kostnadsförs i den period till vilka de hänför sig.

INKOMSTSKATTER
I resultaträkningsposten Inkomstskatt redovisas aktuell och 
uppskjuten inkomstskatt för svenska och utländska koncern-
bolag enligt gällande skattesats i respektive land. Den statliga 
inkomstskatten i sverige uppgick under 2009 till 26,3 % och 
2008 till 28 % och beräknas på redovisat resultat med tillägg 
för ej avdragsgilla poster och med avdrag för ej skattepliktiga 
intäkter samt övriga avdrag, främst skattefria utdelningar 
från dotterbolag. 

vid redovisning av uppskjutna skatter tillämpas balansräknings-
metoden. enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och 
skattefordringar för alla temporära skillnader mellan bokförda 
respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt 
för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. uppskjutna 
skatteskulder och skattefordringar beräknas utifrån gällande 
skattesats utan diskontering. uppskjutna skattefordringar 

redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skatte-
mässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka 
de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

MATERIELLA	ANLäggNINgSTILLgÅNgAR
Materiella anläggningstillgångar har redovisats till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt 
plan och eventuell nedskrivning. Avskrivningar enligt plan 
baseras på anskaffningsvärdet med hänsyn tagen till even-
tuella nedskrivningar och periodiseras linjärt efter bedömd 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod omprövas när behov anses 
föreligga. Avskrivningar görs ej på mark. 

Bolagets samtliga fastigheter klassificeras såsom rörelse-
fastigheter då fastigheterna framförallt används för produktion 
av varor och tjänster.

AVSKRIVNINgAR
AvskrIvNINGAr eNLIGt pLAN BAserAs pÅ tILLGÅNGArNAs ANskAFFNINGs-

värDeN OCH DeN BeräkNADe NYttjANDeperIODeN;

Dataprogramvaror mm 10–20 %

Byggnader 2–5 %

Maskiner och tekniska anläggningar  10–30 %

Inventarier och verktyg 10–30 %

NEDSKRIVNINgAR
tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte 
av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. 
tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värde-
minskning närhelst händelser eller förändringar i förhållanden 
indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvin-
ningsbart. en nedskrivning görs med det belopp med vilket 
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinnings-
värde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga 
värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 
vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar 
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassa-
flöden (kassagenererande enheter).

IMMATERIELLA	TILLgÅNgAR
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet 
överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det 
förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar 
vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterföretag 
redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill testas årligen 
för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskriv-
ningar. vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar 
kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den 
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avyttrade enheten. Goodwill fördelas på kassagenererande 
enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. övriga 
immateriella tillgångar består av dataprogramvaror m m.

KuNDFORDRINgAR
kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde. en reservering för 
värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva 
bevis för att koncernen inte kommer att erhålla alla belopp 
som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. 
Det reserverade beloppet redovisas i resultaträkningen.

VARuLAgER
koncernens varulager redovisas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet 
fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFu). 
Anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågående arbeten 
består av råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader och 
hänförbara indirekta tillverkningskostnader (baserade på 
normal tillverkningskapacitet). Lånekostnader ingår inte. 
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljnings-
priset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga 
rörliga försäljningskostnader.

FORDRINgAR
Fordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta, 
vilket överensstämmer med verkligt värde om inget annat 
redovisas i not. Midway har inga fordringar där räntevillkoren 
avviker från marknadsränta.

KORTFRISTIgA	pLAcERINgAR
samtliga kortfristiga placeringar är klassificerade som finan-
siella tillgångar vilka värderas till verkligt värde (börsvärde då 
detta finns eller, i andra fall, beräknat marknadsvärde per balans-
dagen) via resultaträkningen (inkluderas i övriga intäkter).

DERIVATINSTRuMENT
Derivatinstrument avser verkligt värde på optioner och terminer 
med löptider huvudsakligen mellan en och sex månader. verkligt 
värde på derivatinstrument baseras på noterade marknads-
priser på balansdagen och värdeförändringar redovisas 
omedelbart i resultaträkningen under övriga intäkter och 
kostnader. I de derivatinstrument som har ingåtts för säkring 
av nettoinvesteringar i främmande valuta redovisas värde-
förändringarna i övrigt totalresultat.

LÅNgFRISTIgA	pLAcERINgAR
Långfristiga placeringar värderas till marknadsvärde vilket 
baseras på relevanta värderingsmodeller. koncernen har valt 

att klassificera långfristiga placeringar som finansiella till-
gångar som kan säljas och eventuella värdeförändringar redo-
visas i övrigt totalresultat alternativt redovisas till verkligt 
värde över resultaträkningen.

SKuLDER,	AVSäTTNINgAR		
OcH	EVENTuALFÖRpLIKTELSER
skulder redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto 
efter transaktionskostnader, och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde.

Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller in-
formell förpliktelse till följd av tidigare händelser och det är 
mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
åtagandet än att så inte sker och beloppet har beräknats på 
ett tillförlitligt sätt. Beräkning görs med en diskonterings-
ränta före skatt som återspeglar aktuell tid och risk. 

eventualförpliktelser redovisas om det föreligger ett möjligt 
åtagande som bekräftas av en eller flera osäkra framtida 
händelser och det inte är troligt att ett utflöde av en resurs 
kommer att krävas eller att åtagandets storlek inte kan beräknas 
med tillräcklig noggrannhet.

ERSäTTNINgAR	TILL	ANSTäLLDA
vissa befattningshavare har, som komplement till sin fasta 
lön, en prestationsbaserad bonus. All bonus är kontant och 
begränsad till viss andel av fast lön.

AVgÅNgSVEDERLAg
koncernen redovisar avgångsvederlag när den är förpliktigad 
att betala sådant.

pENSIONSFÖRpLIKTELSER
koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda 
pensionsplaner. en förmånsbestämd pensionsplan är en pen-
sionsplan som anger ett belopp för den pensionsförmån en 
anställd erhåller efter pensionering, vanligen baserat på en 
eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid eller lön. 
en avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt 
vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk 
enhet, vanligtvis ett försäkringsbolag.

koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser 
att betala ytterligare avgifter om försäkringsbolaget inte 
har tillräckliga tillgångar för att betala de ersättningar till 
anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring 
under innevarande eller tidigare perioder.
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Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmåns-
bestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda 
förpliktelsen på balansdagen minus verkligt värde på förvalt-
ningstillgångarna, med justeringar för ej redovisade aktuariella 
vinster/förluster för tjänstgöring under tidigare perioder. Den 
förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av 
oberoende aktuarier med tillämpning av den s k projected unit 
credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen 
fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassa-
flöden med användning av räntesatsen för förstklassiga före-
tagsobligationer eller statsobligationer som är utfärdade i 
samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i och 
med löptider jämförbara med den aktuella pensionsskuldens.

Aktuariella vinster och förluster som uppstår från erfarenhets-
baserade justeringar och förändringar i aktuariella antaganden 
överstigande det högre av 10 % av värdet på förvaltningstill-
gångarna och 10 % av den förmånsbestämda förpliktelsen, 
kostnads- eller intäktsförs över de anställdas uppskattade 
genomsnittliga återstående tjänstgöringstid.

kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redo-
visas direkt i resultaträkningen, om inte förändringarna i 
pensionsplanen är villkorade av att de anställda kvarstår i 
tjänst under en angiven period (intjänandeperioden). I sådana 
fall fördelas kostnaden avseende tjänstgöring under tidigare 
perioder linjärt över intjänandeperioden.

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen av-
gifter till offentligt eller privat administrerade pensionsför-
säkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. 
koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när 
avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personal-
kostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter 
redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant 
återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan 
komma koncernen tillgodo.

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän 
i sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. enligt ett ut-
talande från redovisningsrådets Akutgrupp, uFr 3, är detta 
en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
För räkenskapsåret 2009 har bolaget inte haft tillgång till 
sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan 
som en förmånsbestämd plan. pensionsplanen enligt Itp som 
tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som 
en avgiftsbestämd plan. Alectas överskott kan fördelas till 
försäkringstagarna och/eller de försäkrade. vid utgången av 
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2009 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva 
konsolideringsnivån till 141 % (112 %). Den kollektiva kon-
solideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas till-
gångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt 
Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka 
inte överensstämmer med IAs 19.

SEgMENTREDOVISNINg
Midway styr och mäter sin verksamhet i tre segment, Handels-
företag, teknikföretag och kapitalförvaltning. Handelsföretag 
består av icke tillverkande företag och beskrivs på sidorna 
8–9 i årsredovisningen. teknikföretag består av tillverkande 
företag och beskrivs på sidorna 10–13 i årsredovisningen. 
kapitalförvaltning, som inte belastas med interna förvalt-
ningskostnader, bedriver handel med aktier och derivat och 
beskrivs på sidan 13 i årsredovisningen.

resultatet av kapitalförvaltningen redovisas under rubriken 
”övriga intäkter” i resultaträkningen. 

upplysningar om intäktsslag och intäkts- och kostnadsredo-
visning för segmenten lämnas i not 1.

FINANSIELL	RISKHANTERINg
Midway arbetar internationellt och är därför exponerad, för-
utom för ränte- och finansieringsrisker, även för valutarisker. 
utgångspunkten för koncernens finansverksamhet är att de 
finansiella riskerna, som företaget exponeras för som en 
följd av affärsverksamheten, skall minimeras.

FINANSpOLIcy	OcH	ORgANISATION
Midways finanspolicy anger ramar för hur olika typer av finan-
siella risker skall hanteras och med vilken riskexponering 
verksamheten skall bedrivas. Huvudansvaret för samtliga 
finansiella risker är centraliserad till koncernledningen. För 
att uppnå stordriftsfördelar och synergieffekter och för att 
minimera hanteringsrisker är Midways finansiella verksamhet 
huvudsakligen koncentrerad till moderbolaget. Huvudinrikt-
ningen är att eftersträva en låg riskprofil. För att få maximal 
tillgänglighet till och avkastning på kapitalet har flödena i den 
svenska verksamheten koncentrerats till koncernkonto i två 
banker. Moderbolaget fungerar som koncernens internbank 
och svarar bl a för upplåning av dotterbolagens rörelsekapital. 
När det gäller optioner används i huvudsak utställda säljop-
tioner i aktier som är noterade på stockholmsbörsen. I betydligt 
mindre omfattning används utställda köpoptioner på egna 
innehav. När transaktioner med utställda köpoptioner genom-
förs, då inte underliggande aktier finns i egen ägo, används alltid 
skydd för att begränsa förlustrisken vid en kraftig kursuppgång.
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RäNTERISK
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån på-
verkar Midways finansieringskostnader uppåt eller nedåt. 
per 2009-12-31 uppgick koncernens netto av likvida medel 
och räntebärande skulder till -86 Mkr (-92 Mkr). en förändring 
av genomsnittsräntan med 1 procentenhet baserat på aktuell 
nettolåneskuld påverkar finansnettot med ca 0,9 Mkr (ca 0,9 Mkr), 
utan hänsyn tagen till eventuella ränteswappar.

koncernens räntepolicy är att så långt som möjligt använda 
sig av en rörlig ränta. Detta är möjligt eftersom koncernens 
finansiella ställning är stark.

VALuTARISK
Förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat, 
eget kapital och konkurrenssituation på olika sätt.

Transaktionsexponering
resultatpåverkan då inköp och försäljning sker i olika valutor. 
Försäljning till exportmarknaderna sker dels i sek dels i lokala 
valutor. Midways exportförsäljning sker i allt väsentligt i sek 
och eur. en del valutarisk, vid försäljning i utländsk valuta, 
motverkas av inköp i samma valuta. För att reducera valuta-
riskerna ytterligare terminssäkras en del av flödena. I den mån 
kassaflödena tillförlitligt kunnat prognosticerats redovisas 
värdeförändringen för terminerna i övrigt totalresultat.

Omräkningsexponering
resultatpåverkan vid omräkning av utländska dotterbolags 
resultat till svenska kronor. påverkan på eget kapital vid 
omräkning av utländska dotterbolags nettotillgångar till 
svenska kronor.

vid omräkning av utländska dotterbolags resultaträkningar 
har förändrade valutakurser under 2009 påverkat Midways 
rörelseresultat med 0,8 Mkr (0,4 Mkr) och resultatet före 
skatt med 0,9 Mkr (0,4 Mkr).

per 2009-12-31 uppgick nettotillgångarna i koncernens ut-
ländska dotterbolag, omräknade till balansdagskurs, till 185 Mkr. 
kurssäkring av koncernens nettotillgångar i utländsk valuta 
med 2 Meur, som gjordes under 2008, ligger kvar. Midway 
har valt att redovisa denna kurssäkring i enlighet med reglerna 
i IAs 39 om säkring av nettoinvestering.

Årets kursdifferenser, som redovisas i övrigt totalresultat, 
uppgick till 1,1 Mkr. De mest betydelsefulla valutorna i kon-
cernen är NOk, Dkk, eur och GBp.

Indirekt	exponering	 	
påverkan på konkurrenssituationen mellan olika företag be-
roende på att de har olika valutabas för sina kostnader. ett 
företags konkurrenskraft bestäms till stor del av produktions-
kostnaderna, som starkt påverkas av var i världen produk-
tionen sker. Inom Midway-koncernen är produktionen förlagd 
till sverige förutom en mindre del i estland, Finland, polen, 
turkiet och ungern.

pRISRISK
koncernen exponeras för prisrisk avseende aktier på grund 
av placeringar som innehas av koncernen och som i koncernens 
balansräkning klassificeras som tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen. För att hantera denna 
prisrisk sprider Midway-koncernen sina placeringar. sprid-
ningen i portföljen görs i enlighet med de begränsningar som 
fastställts av moderbolagets styrelse. samtliga placeringar 
är noterade på stockholmsbörsen. I huvudsak är resultatet 
för kapitalförvaltningen relaterat till utvecklingen på stock-
holmsbörsen. styrelsen har anslagit en ram för handel med 
marknadsnoterade aktier och derivat. Beslutet innebär att 
den totala exponeringen inte vid något tillfälle får överstiga 
250 Mkr. under 2009 har denna handel redovisat ett resultat 
på 39 Mkr (-55 Mkr). total exponering uppgick per 2009-12-31 
till 180 Mkr (120 Mkr), varav 1 Mkr (8 Mkr) var placerade i aktier.

LIKVIDITETSRISK
Likviditetsrisk hanteras genom att koncernen innehar till-
räckligt med likvida medel och kortfristiga placeringar med en 
likvid marknad, tillgänglig finansiering genom avtalade kredit-
faciliteter och möjligheten att stänga marknadspositioner. 
på grund av verksamhetens dynamiska karaktär bibehåller 
koncernfinans flexibiliteten i finansieringen genom att upp-
rätthålla avtal om lyftningsbara krediter. Ledningen följer 
också rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv på 
basis av förväntade kassaflöden. Bolagets skulder förfaller 
enligt följande:

< 1 år  305 Mkr (293 Mkr)

mellan 1–2 år  19 Mkr (7 Mkr)

mellan 2–5 år  13 Mkr (10 Mkr)

> 5 år  8 Mkr (16 Mkr)

KApITALRISK
koncernens mål avseende kapitalstrukturen är dels att 
trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet 
dels att kortsiktigt ha en viss överkonsolidering för att ha 
ett finansiellt handlingsutrymme när förutsättningarna för 
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vALutAkurser sOM ANväNts vID upprättANDe Av kONCerNreDOvIsNINGeN
  2009 2009 2008 2008 
  Genomsnittskurs Balansdagskurs Genomsnittskurs Balansdagskurs

Dkk  1,43 1,39 1,30 1,47

eur  10,60 10,35 9,69 10,92

GBp  11,92 11,49 12,07 11,22

NOk  1,22 1,24 1,17 1,10

MODerBOLAGets reDOvIsNINGsprINCIper

förvärv bedöms som gynnsamma. vid nuvarande koncern-
struktur bedöms en soliditet överstigande 34 % som över-
konsolidering. soliditeten beräknas som eget kapital inklusive 
minoritetsintressen i relation till balansomslutningen och 
uppgick vid balansdagen till 54 % (55 %). För att upprätthålla 
eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den 
utdelning som betalas till aktieägarna, utfärda nya aktier eller 
sälja tillgångar för att minska skulderna.

KREDITRISK
kreditrisken kan uppdelas i en kommersiell och en finansiell 
risk. Någon kommersiell risk utöver gjorda reserveringar be-
döms ej föreligga. koncernens policy är att löpande kreditpröva 
sina kunder. koncernens maximala exponering för kreditrisk 
på balansdagen uppgår till 357 Mkr, vilket till merparten  
består av kundfordringar, andra långfristiga värdepappers-
innehav och likvida medel. De finansiella riskerna uppstår 
bl a när överskottsmedel skall placeras, se vidare not 13C.

VIKTIgA	uppSKATTNINgAR	OcH	BEDÖMNINgAR
koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov 
för goodwill föreligger i enlighet med de redovisningsprinciper, 
som beskrivs under rubriken immateriella tillgångar ovan. 
Återvinningsvärde för kassagenererande enheter (kGe) har 
fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. Beräkningarna 
har utgått från beräknat framtida kassaflöde, som för 2010 
baserats på finansiella budgetar upprättade av ledningen 
för respektive kGe. För perioden 2011–2015 har dels det 
genomsnittliga utfallet för perioden 2000–2009 dels 2010 
års budget använts, se vidare not 8.

uppskattningar och bedömningar för pensionsförpliktelser 
framgår av not 23.

Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats enligt 
ÅrL och rFr 2.2, moderbolaget tillämpar även ÅrL 4 kap 
14 a avseende värdering av finansiella instrument.

KONcERNBIDRAg	OcH	AKTIEägARTILLSKOTT
koncernbidrag från dotterbolag ingår i moderbolagets resultat-
räkning under posten resultat från andelar i koncernföretag, 
då de är att jämföra med utdelning.

Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en 
ökning av posten Andelar i koncernföretag varefter prövning 
sker om en nedskrivning av aktiernas värde är erforderlig. 
erhållna aktieägartillskott redovisas hos mottagaren direkt 
mot eget kapital.

KONcERNFÖRETAg
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget i enlighet 

med anskaffningsvärdemetoden. Bolaget redovisar enbart 
en intäkt för erhållna utdelningar som är hänförliga till vinst-
medel som intjänats efter förvärvet. utdelningar som över-
stiger de vinstmedel som intjänats efter förvärvet redovisas 
som återbetalning av den ursprungliga investeringen och re-
ducerar således den redovisade andelens bokförda värde.

INTRESSEBOLAg
I moderbolaget redovisas ursprungligt anskaffningsvärde 
för intressebolag med tillägg för eventuella ackumulerade 
tillskott och nedskrivningar. Andel av resultat som uppkommit 
efter förvärvet redovisas i koncernens resultaträkning. 
Ackumulerade förändringar efter förvärvet redovisas som 
ändring av innehavets redovisade värde i koncernen. Moder-
bolagets redovisade värde för intressebolag kan således 
avvika från koncernens redovisade värde.
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NOt      1 INFOrMAtION OM röreLseGreNAr
teknikföretag Handelsföretag kapitalförvaltning Centralt summa

Mkr 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

externa intäkter från varuförsäljning 948,4 1 375,6 676,5 905,5 0,0 0,0 1 624,9 2 281,1

externa intäkter från uthyrning 55,7 68,9 8,2 6,0 0,0 0,0 63,9 74,9

Summa	externa	intäkter 1	004,1 1	444,5 684,7 911,5 0,0 0,0 1	688,8 2	356,0

kostnad för sålda varor -836,4 -1 137,6 -551,0 -760,2   -4,2 -4,2 -1 391,6 -1 902,0

Försäljningskostnader -104,1 -120,6 -80,5 -91,6 0,0 0,0 -184,6 -212,2

Administrationskostnader -87,6 -89,5 -38,7 -40,7 -17,5 -17,8 -143,8 -148,0

Fou kostnader -10,7 -8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,7 -8,9

övriga intäkter och kostnader 1,4 0,7 -0,1 -2,0 38,9 -55,3 2,0 1,0 42,2 -55,5

Rörelseresultat -33,3 88,6 14,4 17,0 38,9 -55,3 -19,7 -21,0 0,3 29,4

Finansnetto 0,4 -2,9

Inkomstskatt -5,5 -9,8

Årets	resultat -4,8 16,7

tillgångar 813,2 1 000,9 318,4 285,1 20,2 22,3 0,0 0,0 1 151,8 1 308,3

Ofördelade 

tillgångar 16,2 -83,3

Summa	tillgångar 1	168,0 1	225,0

skulder 174,5 338,3 115,7 96,9 16,6 52,4 0,0 0,0 306,7 487,6

Ofördelade skulder 151,5 -5,9

Summa	skulder 458,2 481,7

Nettoinvesteringar 19,0 55,8 7,5 7,7 0,0 0,0 0,0 1,0 26,5 64,5

Avskrivningar 41,8 42,5 9,5 9,2 0,0 0,0 4,3 4,2 55,5 55,9

NettOOMsättNINGeN uppDeLAD per MArkNAD

Mkr 2009 2008

sverige 967,3 1 442,1

övriga Norden 428,6 581,4

övriga marknader 292,9 332,5

Summa 1	688,8 2	356,0

köNsFörDeLNING – stYreLser, vD  
OCH övrIGA LeDANDe BeFAttNINGsHAvAre

2009 2008

Män kvinnor Män kvinnor

styrelser 35 2 31 1

vD och övriga ledande  
bafattningshavare

 
60

 
7

 
56

 
6

MeDeLtALet ANstäLLDA FörDeLAt MeLLAN  
MODerFöretAG OCH DOtterFöretAG

2009 2008

 Antal 
anställda

varav 
män

Antal 
anställda

varav 
män

Moderbolaget 7 6 7 6

Dotterföretag 930 695 1 074 802

Summa 937 701 1	081 808

sjukfrånvaro redovisas ej då antalet anställda i moderbolaget understiger 10.

tILLGÅNGAr OCH NettOINvesterINGAr uppDeLADe per MArkNAD

tillgångar Nettoinvesteringar

Mkr 2009 2008 2009 2008

sverige 793,5 820,3 7,4 40,9

övriga Norden 216,9 215,9 5,7 3,2

övriga marknader 157,6 188,8 13,4 20,4

Summa 1	168,0 1	225,0 26,5 64,5

NOt 2A      persONAL
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MeDeLtALet ANstäLLDA FörDeLAt per LAND

2009 2008

Antal anställda varav män Antal anställda varav män

sverige 656 518 780 613
Danmark 18 15 19 15
england 32 22 37 27
Finland 41 20 43 21
Frankrike 40 30 39 30
kina 1 1 0 0
Norge 67 55 74 57
estland 45 16 44 16
Litauen 1 1 1 1
ukraina 0 0 1 1
usA 2 2 0 0
turkiet 9 7 9 7
polen 14 3 19 5
tyskland 2 2 2 2
ungern 9 9 13 13
Summa 937 701 1	081 808

NOt     2B LöNer OCH ANDrA ersättNINGAr sAMt sOCIALA kOstNADer
2009 2008

 
Mkr

Löner och andra 
ersättningar

sociala  
kostnader

varav pensions-
kostnader

Löner och andra 
ersättningar

sociala  
kostnader

varav pensions-
kostnader

Moderbolag 8,2 3,7 0,9 8,6 4,2 1,2

Dotterföretag 318,9 113,1 23,0 347,9 123,3 20,3

Summa 327,1 116,8 23,9 356,5 127,5 21,5

Av moderbolagets pensionskostnader avser 0,7 Mkr (0,7 Mkr) gruppen styrelse och vD. Av koncernens pensionskostnader avser 4,7 Mkr (4,9 Mkr) gruppen styrelse och vD.

LöNer OCH ANDrA ersättNINGAr FörDeLAt MeLLAN MODerBOLAGet  
OCH DOtterFöretAG OCH MeLLAN stYreLseLeDAMöter M FL OCH övrIGA ANstäLLDA

2009 2008

 
Mkr

styrelse och vD 
(varav tantiem och bonus)

övriga anställda 
(varav tantiem och bonus)

styrelse och vD 
(varav tantiem och bonus)

övriga anställda 
(varav tantiem och bonus)

Moderbolag 5,7 2,5 5,8 2,8

(0,0) (0,0) (0,2) (0,0)

Dotterföretag 21,7 297,2 20,5 327,4

(0,8) (2,0) (3,1) (9,8)

Summa 27,4 299,7 26,3 330,2

(0,8) (2,0) (3,3) (9,8)

LöNer OCH ANDrA ersättNINGAr FörDeLAt per LAND OCH MeLLAN stYreLseLeDAMöter M FL OCH övrIGA ANstäLLDA

2009 2008

Mkr styrelse och vD övriga anställda styrelse och vD övriga anställda

sverige 17,3 206,4 16,4 241,2
Danmark 1,0 7,9 1,2 9,2
england 1,2 12,1 1,6 14,3
Finland 1,9 11,8 1,1 10,4
Frankrike 2,1 12,4 1,7 11,2
kina – 0,1 – –
Norge 3,5 33,8 4,0 33,4
estland 0,3 3,1 0,3 3,1
Litauen – 0,7 – 0,2
usA 0,1 2,4 – 0,0
ukraina – 0,2 – 0,2
turkiet – 5,4 – 2,4
polen – 1,6 – 2,2
tyskland – 1,5 – 1,5
ungern – 0,3 – 0,9
Summa 27,4 299,7 26,3 330,2



NOt 2D     AvGÅNGsveDerLAG

För vD löper anställningsavtalet med en uppsägningstid av 12 månader 
från bolagets sida och 6 månader från vDs sida. skulle bolaget bli 
dotterbolag till annat bolag finns en skyddsklausul för vD som innebär  
att om vDs arbetsuppgifter förändras i icke oväsentlig mån eller om 
bolaget på grund av ägarförändringen genomgår avsevärda struktuella 
förändringar kan vD säga upp sin anställning inom 12 månader.  
I dessa fall utgår en avgångsersättning med 24 månadslöner efter ordi-
narie uppsägningstid. Från avgångsersättningen skall dock avräknas 
den ersättning som vD erhåller från annan arbetsgivare under dessa 
24 månader. samma skyddsklausul gäller om bolaget säger upp vD 
av annan anledning än grovt avtalsbrott från vDs sida.

Anställningavtalet som reglerar uppsägningstider för styrelsens 
ordförande är motsvarande som för vD, förutom att uppsägningstiden 
gäller ömsesidigt 12 månader. 

Anställningsavtal för övriga ledande befattningshavare löper med 
en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader utan avgångsvederlag.

NOt 3      LeAsING- OCH HYreskOstNADer

LeAsINGkOstNADer kONCerNeN

koncernen disponerar maskiner enligt leasingkontrakt till ett beräknat 
anskaffningsvärde av 72,5 Mkr. Leasingkostnader har under 2009 
uppgått till 17,1 Mkr (14,8 Mkr). Återstående leasingkostnader 
uppgår till 33,4 Mkr, fördelat på 2010 (13,5 Mkr), 2011 (10,5 Mkr), 
2012 (6,1 Mkr), 2013 (2,8 Mkr) samt 2014 och senare (0,5 Mkr).

LeAsINGkOstNADer MODerBOLAGet

Moderbolaget disponerar maskiner enligt leasingkontrakt till ett 
beräknat anskaffningsvärde av 0,9  Mkr. Leasingkostnader har under 
2009 uppgått till 0,2 Mkr (0,2 Mkr). Återstående leasingkostnader 
uppgår till 0,4 Mkr fördelat på 2010 (0,2 Mkr)och 2011 (0,2 Mkr).

HYreskOstNADer kONCerNeN

koncernens hyreskostnader har under 2009 uppgått till 25,3 Mkr. 
Återstående hyreskostnader uppgår till 89,7 Mkr, fördelat på 2010 
(22,9 Mkr), 2011 (21,1 Mkr), 2012 (14,8 Mkr), 2013 (9,7 Mkr), 2014 
och senare  (21,2 Mkr). Dotterbolag inom Midway-koncernen har  
ingått följande väsentliga hyresavtal:
     
Bolag Årshyra (tkr) Avtal gällande till:

Gustaf e Bil 2 740 2012–2014 
HAkI 10 136 2010–2012 
Normann Olsen 2 562 2015 
sporrong 4 365 2010–2012 
stans&press 2 594 2010

HYreskOstNADer MODerBOLAGet   
Moderbolagets hyreskostnader har under 2009 uppgått till 0,5 Mkr. 
Återstående hyreskostnader uppgår till 1,7 Mkr, fördelat på 2010 
(0,5 Mkr), 2011 (0,5 Mkr), 2012 (0,5 Mkr) och 2013 (0,2 Mkr).  
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NOt 2C     ersättNINGAr OCH övrIGA FörMÅNer tILL LeDANDe BeFAttNINGsHAvAre

MODerBOLAGet

 
Mkr

Grundlön  
styrelsearvode

rörlig 
ersättning

övriga 
förmåner 

pensions- 
kostnad

Aktierelaterade 
ersättningar

 
summa

styrelsens ordförande 2,7 – – 0,4 – 3,1

verkställande direktören 2,6 – 0,1 0,3 – 3,0

1 övrig ledande befattningshavare

     Leif Göransson 1,4 – 0,1 0,2 – 1,7

4 övriga styrelseledamöter

     jan Bengtsson 0,1 – – – – 0,1

     Lars Frithiof 0,1 – – – – 0,1

     Anders Bergstrand 0,1 – – – – 0,1

     viveca rüter 0,1 –  – – – 0,1

Summa 7,1 – 0,2 0,9 – 8,2

tILLäGGsuppLYsNINGAr

övriga förmåner avser tjänstebil. pensionsvillkor enligt Itp-plan (avgiftsbestämd). pension utgår livsvarigt från 65 år. pensioner avser den kostnad som påverkat 
årets resultat. samtliga pensionsförmåner är oantastbara dvs ej villkorade av framtida anställning. styrelsen har uppdragit åt Lars Frithiof att förhandla lön och andra 
villkor för styrelsens ordförande. styrelsens ordförande förhandlar lön och andra villkor för vD. vD förhandlar lön och övriga villkor för övriga ledande befattnings-
havare. slutliga avtal i dessa frågor redovisas för styrelsen. Ingen i styrelsen eller i koncernledningen har några aktierelaterade kompensationer (optioner,
konvertibler eller motsvarande) som ställts ut av Midway eller annan. 
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NOt 4     ersättNING tILL revIsOrerNA
koncernen Moderbolaget koncernen Moderbolaget

Mkr 2009 2009 2008 2008

pricewaterhouse Coopers AB

     revisionsuppdrag 2,2 0,2 2,2 0,2

     Andra uppdrag 0,7 0,0 0,6 0,0

övriga revisorer

     revisionsuppdrag 0,2 0,0 0,2 0,0

     Andra uppdrag 0,0 0,0 0,2 0,1

Summa 3,1 0,2 3,2 0,3

NOt 7     FINANsIeLLA kOstNADer
2009 2008 2009 2008

Mkr koncernen koncernen Moderbolaget Moderbolaget

räntekostnader, interna – – 11,6 13,1

räntekostnader, externa 8,4 13,5 3,0 8,6

Nedskrivning av andelar i 
eBp AB

 
1,2

 
–

 
1,2

 
–

Summa 9,6 13,5 15,8 21,7

NOt 5      resuLtAt FrÅN ANDeLAr  
I kONCerNFöretAG

MODerBOLAGet

Mkr 2009 2008

erhållna koncernbidrag från dotterbolag 19,9 78,9

Lämnade koncernbidrag till dotterbolag -42,2 -13,5

utdelningar från dotterbolag 15,2 17,0

Nedskrivning av andelar i dotterbolag -30,0 0,0

Summa -37,1 82,4

NOt 7A     övrIGA INtäkter

kONCerNeN

Mkr 2009 2008

verkligt värde vinster aktier och optioner 24,7 –

realiserade verkligt värde vinster på optioner 12,2 –

vinster vid försäljning av aktier 1,7 –

valutakursvinster 2,9 1,8

Hyresintäkter 0,6 0,4

vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 2,5 0,6

övriga poster 2,3 1,0

Summa 46,9 3,8

NOt 7B     övrIGA kOstNADer

kONCerNeN

Mkr 2009 2008

verkligt värde förluster aktier och optioner – 11,3

realiserade verkligt värde förluster på optioner – 40,9

Förluster vid försäljning av aktier – 3,8

valutakursförluster 5,3 2,0

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar – 0,2

övriga poster 2,1 2,9

Summa 7,4 61,1

NOt 7C      kOstNADer FörDeLADe 
pÅ kOstNADssLAG

Mkr 2009 2008

Materialkostnader 943,9 1 374,8

personalkostnader 468,3 524,6

Avskrivningar 55,5 55,9

Leasingkostnader 17,1 14,8

Hyreskostnader lokaler 25,3 29,3

Frakter 28,8 35,8

övriga kostnader 191,8 235,9

Summa 1	730,7 2	271,1

NOt 6     FINANsIeLLA INtäkter

Mkr 2009 2008

kONCerNeN

ränteintäkter 10,0 10,6

Summa 10,0 10,6

MODerBOLAGet

ränteintäkter, interna 9,0 9,7

ränteintäkter, externa 1,4 1,4

Summa 10,4 11,1
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NOt 8     IMMAterIeLLA OCH MAterIeLLA ANLäGGNINGstILLGÅNGAr

kONCerNeN

 
Mkr

Dataprogram-
varor m m

 
Goodwill

Byggnader 
och mark

 
Maskiner

pågående  
arbete

 
Inventarier

 
summa

Per	1	januari	2008

Anskaffningsvärde 3,7 59,1 364,6 370,9 6,8 281,4 1 086,5

Ackumulerade av- och nedskrivningar -1,6 -1,6 -169,3 -316,9 0,0 -181,6 -671,0

Bokfört	värde 2,1 57,5 195,3 54,0 6,8 99,8 415,5

1	januari	-	31	december	2008

Ingående bokfört värde 2,1 57,5 195,3 54,0 6,8 99,8 415,5

valutakursdifferenser 0,0 0,0 4,2 -0,2 0,0 2,7 6,7

Inköp 0,5 1,0 4,4 25,4 10,8 44,0 86,1

Försäljningar/utrangeringar/omklassificeringar 0,0 0,0 -0,4 -0,9 -6,8 -13,5 -21,6

köpta/sålda företag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -0,8 0,0 -12,6 -17,3 0,0 -25,2 -55,9

Bokfört	värde 1,8 58,5 190,9 61,0 10,8 107,8 430,8

Per	31	december	2008

Anskaffningsvärde 4,2 60,1 372,8 395,2 10,8 314,6 1 157,7

Ackumulerade av- och nedskrivningar -2,4 -1,6 -181,9 -334,2 0,0 -206,8 -726,9

Bokfört	värde 1,8 58,5 190,9 61,0 10,8 107,8 430,8

1	januari	-	31	december	2009

Ingående bokfört värde 1,8 58,5 190,9 61,0 10,8 107,8 430,8

valutakursdifferenser 0,0 0,0 -1,6 0,3 0,0 -1,4 -2,7

Inköp 0,7 0,0 0,6 20,7 1,9 33,6 57,5

Försäljningar/utrangeringar/omklassificeringar -0,1 0,0 -1,4 -2,4 -10,7 -16,3 -30,9

köpta/sålda företag 0,0 24,9 6,4 0,0 0,0 0,7 32,0

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -0,6 0,0 -12,5 -17,4 0,0 -25,0 -55,5

Bokfört	värde 1,8 83,4 182,4 62,2 2,0 99,4 431,2

Per	31	december	2009

Anskaffningsvärde 4,8 85,0 376,8 413,8 2,0 331,2 1 213,6

Ackumulerade av- och nedskrivningar -3,0 -1,6 -194,4 -351,6 0,0 -231,8 -782,4

Bokfört	värde	 1,8 83,4 182,4 62,2 2,0 99,4 431,2

kontrakterade investeringar på balansdagen, som ej redovisats i de finansiella rapporterna, uppgår till 0,0 Mkr (0,2 Mkr).
I maskiner ingår uthyrningsinventarier med 82,2 Mkr.
taxeringsvärdet på fastigheter i sverige uppgår till 88,5 Mkr. 

prövNING Av NeDskrIvNINGsBeHOv För GOODWILL

Goodwill fördelas på koncernens kassagenererande enheter (kGe) identifierade som enskilda dotterbolag respektive dotterkoncerner. Återvinningsbeloppet för 
kGe är baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från beräknat framtida kassaflöde, som för 2010 baseras på finansiella budgetar upp-
rättade av ledningen för respektive kGe. För perioden från 2011-2015 har dels det genomsnittliga utfallet för perioden 2000 - 2009 dels 2010 års budget använts.

väseNtLIGA ANtAGANDeN sOM ANväNts För BeräkNING Av NYttjANDevärDeN 

 Mkr sigarth stans&press Midtrailer Onrox sporrong Cbiz FAs

Goodwill 8,1 12,0 12,4 23,3 2,7 24,0 0,8

tillväxt 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Diskonteringsränta 1) 10,2 % 10,2 % 10,2 % 10,2 % 10,2 % 10,2 % 10,2 %
1) Diskonteringsränta före skatt tillämpad på uppskattade kassaflöden.
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NOt 9     ANDeLAr I kONCerNFöretAG
 

Org-nummer
 

säte
kapital- 

andel
rösträtts-

andel
Antal  

andelar
Bokfört värde

Cbiz partner AB 556648-5263 jönköping 100 % 100 % 1 000 50,9

     Cbiz partner As 990253447 Norge 100 % 100 % – –

erixon & Bonthron AB 556299-7162 stockholm 100 % 100 % 5 000 1,4

FAs Machinery International AB 556391-2194 Ystad 100 % 100 % 25 000 16,3

     FAs Converting Machinery AB 556198-8378 Ystad 100 % 100 % – –

     FAs Maskintjänst AB 556102-0222 Ystad 100 % 100 % – –

     peCO Inc 0100-1827-98 usA 100 % 100 % – –

Haki AB 556075-5067 ö Göinge 100 % 100 % 1 550 000 114,2

     Haki Ltd 1203497 england 100 % 100 % – –

     Haki A/s 89391814 Danmark 100 % 100 % – –

     Haki As 982 736 765 Norge 100 % 100 % – –

     Haki sAs 329088731 Frankrike 100 % 100 % – –

     Btp Montage sAs 445014970 Frankrike 100 % 100 % – –

     Haki Hungary kft 10-09-026591 ungern 85 % 85 % – –

Lundgrens Montage i Hjärup AB 556481-7699 Hjärup 100 % 100 % 550 2,0

Lu Förvaltning AB 556498-4127 Hjärup 100 % 100 % 1 001 31,3

     AB Lundgrens Mekaniska verkstad 556207-9359 Hjärup 100 % 100 % – –

     Horisontens Fastighets AB 556218-0587 Hjärup 100 % 100 % – –

Midtrailer AB 556112-3935 karlskoga 100 % 100 % 5000 48,3

     reko trailer AB 556402-6036 karlskoga 100 % 100 % – –

     sävsjösläpet och Ind. mont. AB 556199-2081 sävsjö 100 % 100 % – –

Normann Olsen Maskin As 921502958 Norge 100 % 100 % 3 517 460 48,0

     Norgeodesi As 971052201 Norge 100 % 100 % – –

     Normann Olsen tillhenger As 950745371 Norge 100 % 100 % – –

     rekotrailer As 986927948 Norge 100 % 100 % – –

Onrox AB 556244-7028 Malmö 100 % 100 % 20 000 53,0

AB prosparitas 556239-7850 Malmö 100 % 100 % 17 433 333 61,7

     Alab Aluminiumsystem AB 556225-9951 örnsköldsvik 100 % 100 % – –

     Förvaltnings AB kättsätter 556040-7487 stockholm 100 % 100 % – –

     Midway Consulting AB 556071-5913 Malmö 100 % 100 % – –

     Handels & Industri AB Altona 556251-8885 Malmö 100 % 100 % – –

     Gustaf e Bil AB 556060-7201 skövde 100 % 100 % – –

     Bilfirma Gustaf e johansson AB 556097-4635 skövde 100 % 100 % – –

     Gustaf e Fastigheter AB 556047-9098 Borås 100 % 100 % – –

     sävsjö trähus AB 556121-5467 sävsjö 100 % 100 % – –

sigarth AB 556237-1889 Hillerstorp 100 % 100 % 5 000 54,7

     sigarth GmbH de 116403252 tyskland 100 % 100 % – –

     sigarth sp.zo.o. NIp521-29-73-649 polen 100 % 100 % – –

     sigarth A s 601377-548959 turkiet 100 % 100 % – –

sporrong Holding AB 556492-6995 stockholm 100 % 100 % 10 000 16,7

     AB sporrong 556221-1820 stockholm 100 % 100 % – –

     sporrong produktion OY 0131271-9 Finland 100 % 100 % – –

     sporrong OY 0426646-3 Finland 100 % 100 % – –

     Ou sporrong eesti 10372949 estland 100 % 100 % – –

     OY sporrong sport AB 0912050-0 Finland 100 % 100 % – –

     tL trade OY 0615982-1 Finland 100 % 100 % – –

     sporrong As 918437606 Norge 100 % 100 % – –

stans & press Industriservice i Olofström AB 556411-7116 Olofström 100 % 100 % 1 000 53,8

     stans & press i Olofström AB 556175-2154 Olofström 100 % 100 % – -

     stans & press i Blomstermåla AB 556553-8757 Olofström 100 % 100 % – -

tI-Gruppen AB 556024-4856 Göteborg 100 % 100 % 10 000 11,8

     tI-produkter AB 556242-0082 Göteborg 100 % 100 % – –

     tI-Industrier AB 556058-2461 Malmö 100 % 100 % – –

     scandinavian Converting Center AB 556626-5723 varberg 100 % 100 % – –

     tI-system AB 556007-9658 Göteborg 100 % 100 % – –

SUMMA 564,1

Årets förvärv uppgår till 67,2 Mkr (0 Mkr). Årets försäljningar uppgår till 0 Mkr (0 Mkr). Årets kapitaltillskott uppgår till 30,0 Mkr (0 Mkr). Årets nedskrivningar 
uppgår till 30,0 Mkr (0 Mkr).
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NOt 10  ANDeLAr I INtresseFöretAG

kONCerNeN

Mkr 2009 2008

Ingående	balans 13,4 13,2

tilkommande/Avgående företag -0,4 -1,1

Andel av vinst/förlust 1,2 1,3

Utgående	balans 14,2 13,4

Andel av vinst/förlust anges efter skatt.

kONCerNeNs ANDeLAr I De vIktIGAste INtresseFöretAGeN är sOM FöLjer:

 
Namn

 
tillgångar

 
skulder

 
Intäkter

resultat 
efter skatt

 
ägarandel

Bid & Ask Asset Management AB 21,2 2,4 7,6 0,1 15 %

Byggnads AB Lennart eriksson 90,5 73,5 73,6 2,0 50 %

Optiol Holding AB 14,6 11,0 2,2 0,3 50 %

I moderbolaget är Bid & Ask Asset Management AB bokfört till 3,1 Mkr och Optiol Holding AB till 1,4 Mkr.

NOt 11  ANDrA LÅNGFrIstIGA värDepAppersINNeHAv

Innehavare  Antal andelar Marknadsvärde, Mkr
Bokfört värde  

i moderbolaget, Mkr

eBp AB Moderbolaget 128 400 19,3 19,3

MätIM-Gruppen AB Moderbolaget 167 9,8 0,0

övriga Dotterbolag – 1,5 –

Summa – 30,6 19,3

Långfristiga placeringar värderas till marknadsvärde vilket baseras på relevanta värderingsmodeller.

NOt 13A     kOrtFrIstIGA pLACerINGAr

 
Mkr

 
Antal andelar 

2009

koncernen 
Bokfört värde  

2009

Moderbolaget 
Bokfört värde  

2009

 
Antal andelar 

2008

koncernen 
Bokfört värde  

2008

Moderbolaget 
Bokfört värde  

2008 

swedbank – – – 30 000 1,3 1,3

trelleborg – – – 10 000 0,5 0,5

Nokia 10 000 0,9 0,9 – – –

ruric 500 0,0 0,0 500 0,0 0,0

Summa 0,9 0,9 	 1,8 1,8

NOt 12     LIkvIDA MeDeL
Likvida medel utgöres av kassa och bank. 

BANktILLGODOHAvANDe HOs FYrA större MOtpArter

 
Mkr

rating L/t (jan 2010)  

standard & poor´s

 

2009
 

2008

seB A  35,7     33,3    

DnB NOr A+  24,8    –

swedbank A  11,3     17,1    

Danske Bank – –  13,2    

Nordea AA-  9,7     3,3    

övriga  –  11,1     12,1    

Summa 	92,6				 	79,0				

För koncernens respektive moderbolagets outnyttjade checkräkningskrediter hänvisas till not 17.

NOt 13     kuNDFOrDrINGAr
Mkr 2009 2008

kundfordringar brutto 224,7 260,8

Avgår reservering för värdeminskning i fordringar -12,3 -14,3

Kundfordringar	netto 212,4 246,5

varav ej förfallna 149,4 170,2

varav förfallna inom 30 dagar 41,4 44,2

varav förfallna mellan 31 och 60 dagar 7,9 10,7

varav förfallna mellan 61 och 90 dagar 3,3 6,5

varav förfallna mellan 91 och 120 dagar 1,2 3,2

varav förfallna mellan 121 och 150 dagar 1,5 1,2

varav förfallna mellan 151 och 180 dagar 1,3 2,0

varav förfallna över 180 dagar 6,4 8,5

per 2009-12-31 uppgick förfallna kundfordringar till 75,3 Mkr (90,6 Mkr)  varav 12,3 Mkr 
(14,3 Mkr) reserverats. Förutom gjord reservering bedöms ej något nedskrivningsbehov 
föreligga. Avseende kundfordringar som ej är förfallna ingår inte några tillgångar för vilka 
ett nedskrivningsbehov föreligger.



nOTER   |   47

NOt 13B     DerIvAtINstruMeNt
2009 2008

Mkr Nominellt värde verkligt värde Nominellt värde verkligt värde

utställda säljoptioner 178,9 -14,6 142,5 -42,4

utställda köpoptioner – – -13,0 -0,1

köpta säljoptioner – – -21,3 0,6

köpta köpoptioner – – 14,0 0,1

valutaterminer -34,0 -2,0 -87,0 -10,6

Summa 144,9 -16,6 35,2 -52,4

Ovanstående tabell gäller även för moderbolaget bortsett från valutaterminerna.

NOt 13C     FINANsIeLLA INstruMeNt per kAteGOrI
redovisningsprinciperna för finansiella instrument har tillämpats för nedanstående poster:

 
 
2009-12-31, Mkr

 
Låne- och  

kundfordringar

tillgångar värderade  
till verkligt värde via  

resultaträkningen

 
tillgängliga  

för försäljning

 
 

summa

Tillgångar	i	balansräkningen

Fordringar hos inresseföretag 1,5 1,5

Andra långfristiga fordringar 2,7 2,7

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9,8 1) 20,81) 30,6

kundfordringar och andra fordringar 228,2 228,2

kortfristiga placeringar 0,9 2) 0,9

Likvida medel 92,6 92,6

Summa 325,0 10,7 20,8 356,5

 
 
2009-12-31, Mkr

skulder värderade  
till verkligt värde via  

resultaträkningen

 
övriga finansiella  

skulder

 
 

summa

Skulder	i	balansräkningen

skulder till kreditinstitut 179,7 179,7

Leverantörsskulder 104,5 104,5

Derivatinstrument 16,6 3) 16,6

övriga skulder 59,1 59,1

Summa 16,6 343,3 359,9

 
 
2008-12-31, Mkr

 
Låne- och  

kundfordringar

tillgångar värderade  
till verkligt värde via  

resultaträkningen

 
tillgängliga  

för försäljning

 
 

summa

Tillgångar	i	balansräkningen

Fordringar hos inresseföretag 1,6 1,6

Andra långfristiga fordringar 3,6 3,6

Andra långfristiga värdepappersinnehav 11,9 1) 21,81) 33,7

kundfordringar och andra fordringar 258,1 258,1

kortfristiga placeringar 1,8 2) 1,8

Likvida medel 79,0 79,0

Summa 342,3 13,7 21,8 377,8

 
 
2008-12-31, Mkr

skulder värderade  
till verkligt värde via  

resultaträkningen

 
övriga finansiella  

skulder

 
 

summa

Skulder	i	balansräkningen

skulder till kreditinstitut 185,7 185,7

Leverantörsskulder 88,3 88,3

Derivatinstrument 52,4 3) 52,4

övriga skulder 41,2 41,2

Summa 52,4 315,2 367,6

1) värderas enligt nivå 3 i värdehiearkin. värdepapperna i denna kategori är samma som föregående år. värdeförändringen utgörs av en nedskrivning som har redovisats över resultaträkningen.
2) värderas enligt nivå 1 i värdehierarkin.  
3) värderas enligt nivå 2 i värdehierarkin.
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NOt 14      FörutBetALDA kOstNADer  
OCH uppLupNA INtäkter

Mkr 2009 2008

kONCerNeN

Förutbetalda hyror 3,2 3,2

övriga 22,7 21,9

Summa 25,9 25,1

MODerBOLAGet

övriga 0,5 0,6

Summa 0,5 0,6

NOt 15     AvsättNINGAr

kONCerNeN

Avsättningar har gjorts för pensioner, garantiåtaganden mot kund samt för 
koncernmässig internvinst. Några avsättningar av kortfristig karaktär har ej gjorts.

Mkr 2009 2008

Ingående	balans 46,9 48,5

Ianspråktagna belopp -0,7 -1,8

Nya avsättningar 2,1 0,2

Utgående	balans 48,3 46,9

varav avsatt till pensioner 44,0 41,9

NOt 16      LÅNGFrIstIGA skuLDer  
tILL kreDItINstItut

Av de långfristiga skulderna till kreditinstitut på 40,0 Mkr förfaller 18,6 Mkr 
till betalning mellan 1 och 2 år, 13,5 Mkr till betalning mellan 2 och 5 år samt 
7,9 Mkr till betalning mer än 5 år efter balansdagens utgång. 

koncernens lån är i allt väsentligt upptagna i sek och till rörlig ränta. verkligt 
värde bedöms därför överensstämma med bokfört värde.

NOt 17     CHeCkräkNINGskreDIter

kONCerNeN

koncernens beviljade checkräkningskrediter uppgår till 207,5 Mkr (238,3 Mkr), 
varav 29,8 Mkr (61,0 Mkr) är utnyttjade

MODerBOLAGet

Moderbolagets beviljade checkräkningskrediter uppgår till 165,0 Mkr (195,0 Mkr), 
varav 17,3 Mkr (55,1 Mkr) är utnyttjade.

NOt 18      stäLLDA säkerHeter För skuLDer  
tILL kreDItINstItut

Mkr 2009 2008

kONCerNeN

Fastighetsinteckningar 46,5 42,9

Företagsinteckningar 101,0 112,9

övriga panter 29,6 57,8

Summa 177,1 213,6

MODerBOLAGet

övriga panter 0,7 0,0

Summa 0,7 0,0

NOt 19      uppLupNA kOstNADer  
OCH FörutBetALDA INtäkter

Mkr 2009 2008

kONCerNeN

upplupna semesterlöner och sociala avgifter 51,1 57,9

upplupna räntor 1,0 0,7

övriga 25,1 35,7

Summa 77,2 94,3

MODerBOLAGet

upplupna semesterlöner och sociala avgifter 1,1 1,1

upplupna räntor 0,2 0,5

övriga 1,8 2,9

Summa 3,1 4,5

NOt 20     eveNtuALFörpLIkteLser

Mkr 2009 2008

kONCerNeN

Borgensförbindelser 0,7 6,4

övriga eventualförpliktelser 1) 5,8 6,4

Summa 6,5 12,8

1) Avser främst återköpsgarantier och framtida lokalhyror.

MODerBOLAGet

Borgensförbindelser för dotterbolag 36,2 34,8

Borgensförbindelser, övrigt – 0,4

Summa 36,2 35,2



nOTER   |   49

NOt  21     skAtter

skAtt pÅ Årets resuLtAt – kONCerNeN

Mkr 2009 2008

Aktuell skatt -4,3 -30,9

uppskjuten skatt -1,2 21,1

Inkomstskatt -5,5 -9,8

Aktuell	skatt

Årets skattekostnad hänförlig till den utländska 
verksamheten 

-2,7 -20,7

Årets skattekostnad i sverige -1,6 -10,2

Summa -4,3 -30,9

Uppskjuten	skatt

Avseende förlustavdrag -5,2 12,4

Förändring av obeskattade reserver 2,1 3,4

Förändring av temporära skillnader 0,4 3,1

övrigt 1,5 2,2

Summa -1,2 21,1

temporära skillnader i tillgångars och skulders värden skattemässigt res-
pektive redovisningsmässigt har resulterat i uppskjutna skatteskulder och 
fordringar avseende följande poster:

speCIFIkAtION Av uppskjutNA skAtteskuLDer

Mkr 2009 2008

skattemässiga underskottsavdrag i sverige -14,2 -25,5

temporära skillnader i fastigheter 19,5 19,6

skatteskuld i obeskattade reserver 37,7 30,5

övrigt -8,9 0,6

Summa 34,1 25,2

BruttOFöräNDrINGeN AvseeNDe uppskjutNA skAtter  

Mkr 2009 2008

Ingående	balans 25,2 52,4

valutakursdifferenser 0,5 -0,4

Omklassificering från aktuell skatt hänförlig till 
temporära skillnader

5,3 -4,9

ökning genom förvärv av rörelse 0,9 0,0

redovisning i resultaträkningen 1,2 -21,1

skatt som redovisats i övrigt totalresultat 1,0 -0,8

Utgående	balans 34,1 25,2

skAtt pÅ Årets resuLtAt – MODerBOLAGet

Mkr 2009 2008

Aktuell skatt 0 -11,8

uppskjuten skatt -0,5 14,3

Skatt	på	årets	resultat -0,5 2,5

AvstäMNING skAttesAts – kONCerNeN

Mkr 2009 2008

Nominell skattesats 26,3 % 28,0 %

resultat före skatt 0,7 26,5

skatt enligt gällande skattesats -0,2 -7,4

ej skattepliktiga intäkter 0,9 0,6

ej avdragsgilla kostnader -1,3 -2,0

effekt av ändrade skattesatser – 1,2

effekt av utländska skattesatser 0,3 -1,1

ej uppbokade underskottsavdrag -0,3 -1,9

skatt hänförligt till föregående år -4,9 0,8

Skatt	på	årets	resultat	enligt	resultaträkning -5,5 -9,8

AvstäMNING skAttesAts – MODerBOLAGet

Mkr 2009 2008

Nominell skattesats 26,3 % 28,0 %

resultat efter finansiella poster -11,8 11,7

skatt enligt gällande skattesats 3,1 -3,3

ej skattepliktiga intäkter 5,1 5,6

ej avdragsgilla kostnader -8,2 -0,6

effekt av ändrade skattesatser – -1,2

skatt hänförligt till föregående år -0,5 2,0

Skatt	på	årets	resultat	enligt	resultaträkning -0,5 2,5

NOt 23     peNsIONsFörpLIkteLser
Mkr 2009 2008

Förpliktelser	i	balansräkningen	för:

pensionsförmåner 44,0 41,9

Redovining	i	resultaträkningen	avseende:

pensionsförmåner 23,9 21,5

peNsIONsFörMÅNer

De belopp som redovisas i balansräkningen har beräknats enligt följande:

Nuvärde för fonderade förpliktelser 2) 11,2 13,2

verkligt värde på förvaltningstillgångar 1) -14,4 -12,4

Nuvärde för ofonderade förpliktelser 2) 59,8 54,3

Oredovisade aktuariella förändringar -12,8 -14,7

skatter 0,2 1,5

Skuld	i	balansräkningen 44,0 41,9

1) Förvaltningstillgångarna består främst av fast egendom och statsobligationer. Årets 
förändring består i allt väsentligt av inbetalningar, ränteinkomster och  valutakursdifferenser.

2) Av årets ökning av förpliktelserna utgör 3,5 Mkr en ökning av de oredovisade  aktuariella 
vinsterna och förlusterna.

De belopp som redovisas i resultaträkningen är följande:

kostnader för tjänstgöring under innevarande år 23,9 21,5

räntekostnad -1,0 -2,7

Aktuariella förändringar redovisade under året 1,0 2,7

Summa	pensionskostnader 23,9 21,5

varav pensionskostnader avgiftsbestämda planer 11,7 10,5

De viktigaste aktuariella antagandena som använts är:

Diskonteringsränta 4,05 % 4,00 %

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 5,60 % 5,80 %

Årlig löneökning 2,65 % 2,65 %

Inkomstbasbelopp 2,65 % 2,65 %

Årlig ökning av pension 1,95 % 1,95 %

NOt 22     eGet kApItAL
Aktiefördelning Antal aktier Antal röster

A-aktier 8 438 563 84 385 630

B-aktier 16 069 229 16 069 229

Summa 24	507	792 100	454	859

För förändringar i eget kapital hänvisas till eget kapitalrapporten.



50   |   nOTER

NOt 24     FöretAGsFörvärv
Den 28 april 2009 förvärvades samtliga aktier i FAs Machinery International AB. 
Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför utrustning för konvertering 
av plastmaterial till produkter på rulle. Den förvärvade verksamheten bidrog 
med intäkter på 46,6 Mkr och en nettovinst på 1,3 Mkr till koncernen för pe-
rioden 1 maj till 31 december 2009. Om förvärvet hade skett den 1 januari 2009 
skulle koncernens intäkter ha varit 1 714,7 Mkr och årets resultat -3,4 Mkr.

FörvärvADe NettOtILLGÅNGAr OCH GOODWILL:

Mkr

Fast köpeskilling 15,0

Direkta kostnader i samband med förvärvet 0,3

Bedömd rörlig köpeskilling (maximalt 4,0 Mkr) 1,0

sammanlagd köpeskilling 16,3

verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -15,5

Goodwill 0,8

Godwill har uppkommit eftersom köpeskillingen, beroende på bolagets lönsamhet, överstigit netto-

tillgångarnas verkliga värde.

Den 30 april 2009 förvärvades samtliga aktier i Cbiz partner AB. Bolaget är ett 
import- och grossistföretag med inriktning på radiostyrda produkter samt spel-
relaterade tillbehör och konsoler för pC. Den förvärvade verksamheten bidrog 
med intäkter på 59,9 Mkr och en nettovinst på 3,9 Mkr till koncernen för perio-
den 1 maj till 31 december 2009. Om förvärvet hade skett den 1 januari 2009 
skulle koncernens intäkter ha varit 1 708,6 Mkr och årets resultat -3,9 Mkr.

FörvärvADe NettOtILLGÅNGAr OCH GOODWILL:

Mkr

Fast köpeskilling 36,1

Direkta kostnader i samband med förvärvet 0,2

Bedömd rörlig köpeskilling (maximalt 33,0 Mkr) 14,6

sammanlagd köpeskilling 50,9

verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -26,9

Goodwill 24,0

Godwill har uppkommit eftersom köpeskillingen, beroende på bolagets lönsamhet, överstigit netto-

tillgångarnas verkliga värde.

tILLGÅNGAr OCH skuLDer sOM INGICk I Förvärvet:

 
verkligt värde

Förvärvat  
bokfört värde

Likvida medel 0,6 0,6

Materiella anläggningstillgångar 0,4 0,4

varulager 18,2 18,2

Fordringar 12,7 12,7

skulder -14,6 -14,6

Avsättningar -0,5 -0,5

uppskjutna skatteskulder -1,3 -1,3

Nettotillgångar 15,5 15,5

kontant reglerad köpeskilling 15,3

Likvida medel i förvärvat dotterföretag -0,6

Förändring	av	koncernens		
likvida	medel	vid	förvärv

	
14,7

tILLGÅNGAr OCH skuLDer sOM INGICk I Förvärvet:

 
verkligt värde

Förvärvat  
bokfört värde

Likvida medel 4,2 4,2

Materiella anläggningstillgångar 6,9 6,9

Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,2

varulager 14,9 14,9

Fordringar 20,1 20,1

skulder -11,7 -11,7

upplåning -5,0 -5,0

uppskjutna skatteskulder -2,7 -2,7

Nettotillgångar 26,9 26,9

kontant reglerad köpeskilling 36,3

Likvida medel i förvärvat dotterföretag -4,2

Förändring	av	koncernens		
likvida	medel	vid	förvärv

	
32,1

Inga förvärv skedde under 2008.
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NOt 25 uppLYsNINGAr OM NärstÅeNDe

tibia konsult AB, som ägs av sten k johnson, innehar 50,3 % av rösterna 
i Midway Holding AB. sten k johnson och tibia konsult AB innehar till-
sammans 52,5 % av rösterna i Midway Holding AB och har på så sätt ett 
bestämmande inflytande över Midway Holding AB.

vad gäller bolagets transaktioner med närstående hänvisas till not 2C 
avseende ersättningar till ledande befattningshavare.

NOt 26 HäNDeLser eFter BALANsDAGeN

efter balansdagen har det inte inträffat några väsentliga händelser 
som påverkar koncernens resultat och ställning per  2009-12-31.
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	 	 Malmö	den	8	mars	2010
  

 

 sten k johnson jan Bengtsson Lars Frithiof
 styrelsens ordförande  

   
  

   
 viveca rüter Anders Bergstrand peter svensson
   verkställande direktör

   

	 Vår	revisionsberättelse	har	avgivits	den	11	mars	2010	
 

 Mikael eriksson  Magnus Willfors
 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
	 pricewaterhousecoopers	AB	 	 pricewaterhousecoopers	AB

FAststäLLANDe Av resuLtAt- OCH BALANsräkNINGArNA

resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämma för fastställande den 22 april 2010.

styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder, 
IFrs, sådana de antagits av eu och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 
koncernen står inför.
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vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i Midway Holding AB för år 2009. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen och för att årsredovisnings-
lagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt 
för att internationella redovisningsstandarder IFrs sådana 
de antagits av eu och årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av koncernredovisningen. vårt ansvar är att 
uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision.

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i sverige. 
Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att års-
redovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsent-
liga felaktigheter. en revision innefattar att granska ett urval 
av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla upp-
skattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort 
när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. som underlag för vårt ut-
talande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. 
  

REVIsIOnsbERÄTTElsE

vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. vi anser att 
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed i sverige. 
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med interna-
tionella redovisningsstandarder IFrs sådana de antagits av 
eu och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget samt rapporten över 
totalresultatet och balansräkningen för koncernen, disponerar 
vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsbe-
rättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  Malmö den 11 mars 2010

 Mikael eriksson  Magnus Willfors
 Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor   

	 pricewaterhousecoopers	AB	 	 pricewaterhousecoopers	AB

till årsstämman i Midway Holding AB (publ)
Organisationsnummer 556323-2536



STEN	K	jOHNSON		
ORDFÖRANDE

Invald 1989, född 1945.
koncernchef.  
styrelseordförande  i skåne-möllan AB.
Innehav: 10 585 370 aktier
varav 4 679 100 A-aktier

sTyRElsE

LARS	FRITHIOF
Invald 1996, född 1946.
styrelseordförande i sydsvenska Industri- och 
Handelskammaren, Malmö. styrelseordförande  
i swedegas AB, Göteborg. styrelseordförande i 
Comsys AB, Lund. vice styrelseordförande i Fjärde 
Ap-fonden, stockholm. vice styrelseordförande 
i sIMI, köpenhamn. styrelseledamot i AH Indu-
stries A/s, Horsens. styrelseledamot i sydsvenska 
städ AB, Malmö. Advisory Board member vid 
ekonomihögskolan, Lund.
Innehav: 25 200 B-aktier

jAN	BENgTSSON
Invald 1990, född 1944. 
Direktör, Askim. styrelseledamot i noterade sensys 
traffic AB och skåne-möllan AB samt ordförande 
respektive ledamot i flera onoterade bolag.
Innehav: 2 781 592 aktier
varav 2 465 900 A-aktier

VIVEcA	RüTER
Invald 2003, född 1945.
styrelseordförande i ALMI Företagspartner 
skåne AB. styrelseledamot i AC-Gruppen AB 
och stiftelsen Ackordscentralen.
Innehav: 3 250 B-aktier
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ANDERS	BERgSTRAND
Invald 2008, född 1978
Innehav: 5 000 B-aktier



LEIF	gÖRANSSON				
FINANScHEF	/	KApITALFÖRVALTNINg

född 1955, anställd 1989
Innehav: 214 110 aktier
varav 10 514 A-aktier
leif@midwayholding.se

DAN	wELANDER				
DATA-	OcH	INKÖpSSAMORDNINg

född 1972, anställd 2000
Innehav: 1 500 B-aktier
dan@midwayholding.se

ÅSA	OLOFSSON				
ADMINISTRATION

född 1971, anställd 2008
asa@midwayholding.se

STEN	K	jOHNSON
KONcERNcHEF

född, 1945, anställd 1989.
Innehav: 10 585 370 aktier
varav 4 679 100 A-aktier
sten@midwayholding.se 

SVEN	wALLENTINSON    

KONcERNREDOVISNINg

född 1949, anställd 1990
Innehav: 28 000 B-aktier
sven@midwayholding.se

pETER	SVENSSON			
	VERKSTäLLANDE	DIREKTÖR

född 1952, anställd 1989
Innehav: 343 100 A-aktier
peter@midwayholding.se

MIKAEL	ERIKSSON
AuKTORISERAD	REVISOR	

pricewaterhouseCoopers AB

MAgNuS	wILLFORS
AuKTORISERAD	REVISOR

pricewaterhouseCoopers AB

EVA	cARLSVI
AuKTORISERAD	REVISOR

pricewaterhouseCoopers AB

cARL	FOgELBERg
AuKTORISERAD	REVISOR

pricewaterhouseCoopers AB

REVIsORER sEdan 2005 REVIsORssUPPlEanTER

kOncERnsTab
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BOLAgSSTyRNINgSMODELL
Midways bolagsstyrning utgår ifrån svensk 
lagstiftning såsom aktiebolagslagen, bokfö-
ringslagen och årsredovisningslagen. vidare 
följer Midway noteringsavtalet med NAsDAQ 
OMx stockholm AB (”stockholmsbörsen”). 
Interna regelverk såsom bolagsordning, sty-
relsens arbetsordning med vD-instruktion 
kompletterar de externa regelverken. 

AKTIEägARE
Midways aktier har varit noterade på stock-
holmsbörsen sedan 1989. Aktiekapitalet i 
Midway representeras av A- och B-aktier. 
varje A-aktie berättigar till tio röster och 
varje B-aktie berättigar till en röst. samtliga 
aktier medför samma rätt till andel av bolagets 
tillgångar och vinst. per den 31 december 
2009 uppgick antalet aktieägare till 6 726 st. 
För ytterligare information om ägarstruktur, 
handel och kursutveckling, se sidorna 16–19 
i årsredovisningen. Huvudaktieägarna i Midway 
utövar en aktiv ägarroll. styrelse och koncern-
ledning kontrollerar sammanlagt 57,0 % av 
kapitalet och 81,1 % av rösterna i bolaget. 
Bolagsordningen innehåller inget förbehåll 
om rösträttsbegränsning.

BOLAgSSTäMMA
Högsta beslutande organ är bolagsstämman. 
Aktieägare som vill delta på bolagsstämma 
skall vara upptagen i aktieboken fem vardagar 
före bolagsstämman samt anmäla sig till 
bolaget enligt kallelse. kallelse till bolags-
stämma sker, tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före bolagsstämman genom  
annonsering i svenska Dagbladet och i post 
och Inrikes tidningar. 

ÅRSSTäMMA	2009
verkställande direktören informerade års-
stämman om koncernens utveckling och 
ställning samt kommenterade resultatet för 
2008 och första kvartalet 2009. under års-
stämman gavs aktieägarna möjlighet att ställa 
frågor som besvarades under årsstämman. 
Årsstämman fastställde den av styrelsen 
och verkställande direktören avlämnade 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
för 2008, beslöt om disposition av bolagets 
resultat samt beviljade styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet. 
stämman fattade även beslut om riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare.

vidare redogjorde valberedningens ordförande 
för arbetet under året samt redovisade motiven 

till lämnade förslag. stämman beslutade om 
ersättningar till styrelse och revisor i enlighet 
med valberedningens förslag. till styrelse-
ledamöter omvaldes jan Bengtsson (tekn Lic), 
Lars Frithiof(Fil kand), sten k johnson (ord-
förande, Civ ek) och viveca rüter (jur kand) 
samt Anders Bergstrand (Civ ing, ekonomie 
magister). samtliga styrelseledamöter samt 
ordinarie revisorer var närvarande vid stämman. 
För uppgifter om styrelsens medlemmar, 
revisorer och verkställande direktören, se 
sidorna 54–55 i årsredovisningen. 

VALBEREDNINg
på förslag från tibia konsult AB beslöt års-
stämman att valberedningen skulle bestå av 
tre ledamöter med sten k johnson som ord-
förande och jan Bengtsson och Annika 
Bergengren som ledamöter. tibia konsult är 
ett av sten k johnson helägt bolag som äger 
41,8 % av kapitalet och 50,3 % av rösterna i 
Midway Holding AB.

valberednings uppgift är att vid årsstämman 
2010 lägga fram förslag till stämmoordförande, 
styrelseordförande och övriga styrelseleda-
möter samt styrelsearvode. valberedningens 
förslag presenteras i kallelsen till årsstämman 
och på bolagets hemsida.

STyRELSE
under räkenskapsåret genomfördes sex pro-
tokollförda styrelsemöten. I anslutning till 
årsstämman hölls ett konstituerande styrelse-
möte där beslut fattades om firmateckning, 
styrelsens arbetsordning, vD-instruktion och 
plan för ordinarie styrelsemöten under året. 

Fyra av styrelsemötena har hållits inför delårs-
rapporter. ett styrelsemöte ägnades åt stra-
tegisk inriktning och verksamhetsplanering 
inför 2010. vid samtliga styrelsemöten, med 
undantag för ett då en ledamot var frånva-
rande, har styrelsen varit fulltalig och vD 
har deltagit som föredragande. sekreterar-
uppgifterna i styrelsen har under 2009 full-
gjorts av advokaten peter Oscarsson.

Inom styrelsen finns inga särskilda kommittéer 
med undantag för att Lars Frithiof har ansvar 
för att förhandla lön och andra villkor med 
styrelsens ordförande, som i sin tur ansvarar 
för motsvarande förhandling med vD. styrelse-
ledamöterna Lars Frithiof och viveca rüter 
är oberoende i förhållande till de större aktie-
ägarna. styrelsens ordförande ingår, som 
koncernchef, i bolagets ledning. 

REVISION
Auktoriserade revisorerna Mikael eriksson 
och Magnus Willfors, öhrlings pricewaterhouse-
Coopers, är valda till revisorer intill slutet av 
2013 års årsstämma. vid årets första styrelse-
möte redogör revisorerna för sina iakttagelser 
i samband med granskningen av koncernens 
interna kontroll och bokslut.

INTERN	KONTROLL
Den finansiella rapporteringen följer de lagar 
och regler som gäller för bolag noterade på 
stockholmsbörsen. Därutöver finns det interna 
instruktioner, rutiner, system och en roll- och 
ansvarsfördelning som syftar till god intern 
kontroll. koncernens resultat och utveckling 
följs upp månadsvis och rapporteras med 
analyser och kommentarer till styrelsen.

Midway har ingen särskild granskningsfunktion 
(internrevision) då styrelsen gjort bedöm-
ningen att det inte finns särskilda omständig-
heter i verksamheten eller andra förhållanden 
som motiverar en sådan funktion.

INFORMATION
Midways informationsgivning till aktieägarna 
och andra intressenter, som följer noterings-
avtalet med stockholmsbörsen, sker via 
offentliggöranden av pressmeddelanden, 
boksluts- och delårsrapporter samt årsredo-
visning. vidare lämnas information på bolagets 
hemsida (www.midwayholding.se). Informa-
tionspolicyn regleras i ett särskilt, av styrelsen 
fastställt, dokument.
 
AVVIKELSER	FRÅN	KODENS	REgLER
–  styrelsens ordförande, som tillika är kon-

cernchef, är ordförande i valberedningen. 
sten k johnson utgör tillsammans med 
styrelseledamoten jan Bengtsson majori-
tet i valberedningen. skälet till avvikelsen 
är deras stora ägande. sten k johnson 
kontrollerar 52,5 % och jan Bengtsson 
24,9 % av samtliga röster i bolaget.

–  styrelsen har, på grund av sin ringa storlek, 
funnit det ändamålsenligt att inte utse något 
särskilt revisionsutskott. vidare har man 
ansett det ändamålsenligt att styrelsens 
ordförande och koncernchef, mot bakgrund 
av sitt majoritetsägande, skall delta i arbetet.

bOlagssTyRnIngsRaPPORT 
(har inte granskats av bolagets revisorer)



RäTT	TILL	DELTAgANDE
rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktie-
ägare i den av euroclear sweden AB förda aktieboken avseende 
förhållandena fredagen den 16 april 2010, dels senast fredagen 
den 16 april 2010 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att 
delta i stämman.

en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste 
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos euroclear 
sweden AB för att få delta i stämman. sådan registrering 
måste vara verkställd senast fredagen den 16 april 2010. 
Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste 
meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMäLAN	OM	DELTAgANDE
Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till  
midway@midwayholding.se, skriftligen under adress Midway 
Holding AB, Gustav Adolfs torg 47, 211 39 Malmö, per telefax 
040 – 30 13 11 eller per telefon 040 – 30 12 10. vid anmälan 
skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, 
telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden 
(högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare 
avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga 
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär 
tillhandahålls på begäran.

uTDELNINg
styrelsen har föreslagit att utdelning lämnas med 1,00 kr per 
aktie. som avstämningsdag föreslås tisdagen den 27 april 2010.

ÅRssTÄMMa

Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 22 april 2010 kl 16.00  
på Malmö Högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.
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ekONOMIskA rAppOrter

tOrsDAGeN DeN 22 AprIL 2010  

Årsstämma och delårsrapport för januari-mars      

MÅNDAGeN DeN 16 AuGustI 2010  

Delårsrapport för januari – juni

MÅNDAGeN DeN 25 OktOBer 2010 

Delårsrapport för januari – september

jANuArI 2011

Bokslutskommuniké för 2010 
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KONcERNEN

MIDWAY HOLDING AB

Gustav Adolfs torg 47   
211 39  Malmö 
tel: 040-30 12 10 
Fax: 040-30 13 11
www.midwayholding.se
midway@midwayholding.se

adREssER
HANDELSFÖRETAg

CBIZ pArtNer AB

Norra Boarpsvägen 4
563 91  GräNNA
tel: 0390-102 11
Fax: 0390-102 24
www.cbiz.se
info@cbiz.se

GustAF e BIL AB

kaplansgatan 34
541 34  skövDe
tel: 0500-44 48 00
Fax: 0500-44 48 19
www.gustafebil.se
info@gustafebil.se

Mossvägen 18
521 30  FALköpING
tel: 0515-77 64 00
Fax: 0515-77 64 09

Hammarsmedsgatan 30
542 35  MArIestAD
tel: 0501-646 00
Fax: 0501-646 09

rosendalsgatan 26
Box 55071
504 02  BOrÅs
tel: 033-44 73 00
Fax: 033-10 21 54

Boråsvägen 25
Box 55
523 22  uLrICeHAMN
tel: 0321-68 55 00
Fax: 0321-68 55 09

AB spOrrONG

Hemvärnsgatan 15
Box 6042
171 06  sOLNA
tel: 08-446 54 50
Fax: 08-622 66 72
www.sporrong.com
sporrong@sporrong.se

NOrMANN OLseN MAskIN As

postboks 55
NO-1313  vöYeNeNGA
Norge
tel: +47-67 17 84 00
Fax: +47-67 17 84 80
www.nom.no
nom@nom.no

NOrGeODesI As

postboks 91
NO-1313  vöYeNeNGA
Norge
tel: +47-67 15 37 80
Fax: +47-67 15 37 99
norgeodesi@norgeodesi.no

NOrMANN OLseN tILHeNGer As

postboks 39
NO-1313   vöYeNeNGA
Norge
tel: +47-67 17 84 10
Fax: +47 67 17 84 18
www.notas.no
lot@nom.no



MIdway PÅ 2 MInUTER   |   59

TEKNIKFÖRETAg

ALAB ALuMINIuMsYsteM AB

890 54  treHörNINGsjö
tel: 0662-51 21 00
Fax: 0662-51 21 23
www.alab.com
info@alab.com

FAs CONvertING MACHINerY AB

ö Zinkgatan 1
Box 1503
271 00  YstAD
tel: 0411-692 60
Fax: 0411-127 40
www.fasconverting.com
info@fasconverting.com

HAkI AB

280 63  sIBBHuLt
tel: 044-494 00
Fax: 044-494 72
www.haki.se
info@haki.se

HAkI  A/s

erhvervsvej 16
Dk-2600  GLOstrup
Danmark
tel: +45-44 84 77 66
Fax: +45-44 84 46 05
www.haki.dk
glostrup@haki.dk
fredericia@haki.dk

HAkI As

postboks 444
NO-3002  DrAMMeN
Norge
tel: +47-32 22 76 00
Fax: +47-32 22 76 76
www.haki.no
info@haki.no

HAkI LtD

Magnus
tame valley Industrial estate
tAMWOrtH
staffordshire
B77 5BY
storbritannien
tel: +44-1 827 28 25 25
Fax: +44-1 827 25 03 29
info@haki.co.uk

HAkI sAs 
Btp MONtAGe sAs

13 rue des entrepreneurs
Zac de l´Ambrésis
F-77270  vILLepArIsIs
Frankrike
tel: +33-1 64 67 29 29
Fax: +33-1 64 67 71 64
www.haki.fr
haki@haki.fr

HAkI HuNGArY kFt

kistályai u. 10
Hu-3300 eGer
ungern
tel/Fax: +36-363 11 442
info@hakihungary.hu

AB LuNDGreNs MekANIskA verkstAD 

Box 93
245 21  stAFFANstOrp
tel: 040-46 25 00
Fax: 040-46 22 36
www.lundgrens-mek.se
info@lundgrens-mek.se

MIDtrAILer AB

    rekO trAILer AB
    Linnebäck 408
    691 93  kArLskOGA
    tel: 0586-72 22 05
    Fax: 0586-72 22 44
    www.midtrailer.se
    info@midtrailer.se

    sävsjösLäpet & INDustrIMONtAGe AB
    svetsaregatan
    576 33  sävsjö
    tel: 0382-672 60     
    Fax: 0382-672 69     
    www.midtrailer.se     
    info@midtrailer.se

ONrOx AB

jägersrovägen 204
213 77  MALMö
tel: 040-650 02 00
Fax: 040-650 02 99
www.onrox.se
info@onrox.se

sIGArtH AB

Box 45
330 33  HILLerstOrp
tel: 0370-254 00
Fax: 0370-253 00
www.sigarth.se
info@sigarth.se

stANs & press I OLOFströM AB

stålvägen 1
290 62  vILsHuLt
tel: 0454-77 24 00
Fax: 0454-77 24 01
www.stanspress.se
info@stanspress.se

sävsjö träHus AB

Box 34
576 21  sävsjö
tel: 0382-616 60
Fax: 0382-614 07
www.savsjotrahus.se
hus@savsjotrahus.se

INTRESSEBOLAg

BID & Ask MANAGeMeNt AB

Gustav Adolfs torg 51
211 39  MALMö
tel: 040-30 12 70
Fax:040-30 12 71
www.bidask.se
info@bidask.se

BYGGNADs AB LeNNArt erIkssON

Box 223
872 25 krAMFOrs
tel: 0612-71 14 10
Fax: 0612-71 18 54
www.lebygg.com
info@lebygg.com

OptIOL HOLDING AB

c/o Midway Holding AB
Gustav Adolfs torg 47
211 39  MALMö
tel: 040-30 12 10
Fax: 040-30 13 11
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